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)سهامی عامزل (ـا دیـره شرکت سایپـزارش هیئت مدیـگ
29/12/1394ه مجمع عمومی صاحبان سهام براي سال مالی منتهی به ب

**هــش اول : مقدمــبخ**  

:شرکت ه ـــتاریخچ

در 1344اردیبهشت5به منظور ساخت خودرو و متعلقات تاسیس و در شرکت سایپا دیزل تحت نام شرکت ایران کاوه ، 1342در سال 
ت ــو با موافقت وزارت اقتصاد در خصوص تاسیس کارخانه ساخت کامیون با ظرفیجهت مونتاژ کامیون ماك ثبت 9863ادارة ثبت شرکتها به شمارة 

دستگاه در روز بالغ 10تولید به 1348. با انتقال کارخانه به محل فعلی خود در سال ودـت نمــالیـروع به فعــون شــدستگاه کامی400ساالنه 
از کشور سوئد منعقد گردید . C.K.Dقرارداد خرید کامیون ولوو بصورت 1362شد . در سال متوقفتولید محصول ماك 1356گردید اما در سال 

و بهادار تهران پذیرفته شده از سهامی خاص به سهامی عام تغییر و در سازمان بورسشرکتالعادهطبق مصوبات مجمع عمومی فوق1371در سال 
1375در سال .ریال مورد معامله قرار گرفت12,196براي اولین بار تعداد ده هزار برگ از سهام شرکت از قرار هر سهم به قیمت 1373سالدر

د . با انتقال خط تولید کامیون گردیدریافتانواع تریلر از سوي وزارت صنایع وF12دستگاه ولوو 8,000پروانه تاسیس استفاده از ظرفیت ساالنه 
NL12 با تولید محصول بادسان و عقد قرارداد 1379شرکت بعنوان صادر کننده نمونه انتخاب گردید . در سال 1377از شرکت زامیاد در سال

1380دستگاه انواع محصوالت در دو شیفت از وزارت صنایع و معادن اخذ گردید . در سال 10,000همکاري با سازمان پایانه ها ، پروانۀ بهره برداري 
تکنولوژي 1381عتی انتخاب گردید . در سال ، شرکت بعنوان واحد نمونه صنFH12و تولید انبوه محصول ISO9001با توفیق اخذ گواهینامه 

با ایجاد سیستم رباتیک براي اولین بار در شرکت و تغییرات عمده در ساختار خطوط تولید و 1383به شرکت انتقال یافت . در سال FM9تولید 
1384صوالت در سال گردید . در سال دستگاه انواع مح13,540شرکت موفق به شکستن رکورد تولید OHSASدریافت استاندارد زیست محیطی 

، فروش 6*2و میدالم FH16 ،FM12جدید شرکت براي دومین بار بعنوان واحد نمونه صنعتی انتخاب و همزمان با تولید محصوالت
دستگاه تریلر ) 4,000لید ( و تعدیل ظرفیت توبه شرکت سایپا با توجه به واگذاري شرکت ایرانکاوه 1386در سال کامیونهاي چینی نیز آغاز گردید .

مقام اول خدمات پس از فروش از موسسه بازرسی کیفیت و شرکت سایپا دیزل1387در سال دستگاه تقلیل یافت .6,000ظرفیت نهائی شرکت به 
و را کسب نموده و نوسازي عنوان دومین شرکت صادر کننده در میان شرکتهاي زیر مجموعه سازمان گسترش دوره پیاپی و9رد ایران براي استاندا

و دریافت 1387کسب عنوان صادرکننده نمونه کشور در سال را بخود اختصاص داده است .از صادرات کل گروه خودرو سازي سایپا %80بیش از 
با T375شرکت خط تولید کامیونهاي 1388می باشد . در سال 1387نیز از دستاوردهاي مهم شرکت در سال لوح تقدیر از ریاست محترم جمهور 

موفق به ثبت رکورد بیشترین مبلغ میلیارد ریال فروش ،10,143شرکت با عبور از مرز 1390در انتهاي سال .را راه اندازي نمودنام ایرانی البرز
شرکت سایپا دیزل به عنوان اولین شرکت ایرانی موفق گردید مجدداٌ و بعد از یک دوره 1393در سال ده است . فروش از ابتداي فعالیت خود ش

با طوالنی تحریم فعالیت خود را با طرفهاي اروپایی  شروع نماید در همین راستا پیش فروش محصوالت شرکت ولوو در سال مزبور انجام گردید که
450تولید و تحویل محصوالت اروپایی شروع گردید بطوریکه در سال مذکور تعداد 1394.در آغاز سال اجه گردید استقبال بسیار خوب مشتریان مو

دستگاه از این محصوالت به مشتریان و متقاضیان تحویل گردید.400تولید و حدود 4*2دستگاه محصول اف اچ 
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:وع فعالیت ـوضـم

تهران مالکیت صنعتی ها و اداره ثبت شرکت24/4/1371مورخ 7422/6به شماره شده موضوع فعالیت شرکت طبق آخرین اساسنامه ثبت 
باشد :بشرح ذیل می

.خودرو و متعلقات و انجام امور صنفی مربوطهانواعالف ـ تولید و ساخت
.ائط نقلیهب ـ ایجاد و نگهداري انبار لوازم یدکی و سایر ملزومات وس

.اي که به نحوي از انحاء با وسایط نقلیه ارتباط داردانجام هر گونه معاملهج ـ
هاي دیگر.گذاري یا مشارکت به صورتهاي دیگر در هر گونه شرکت یا پروژه و فعالیتد ـ سرمایه

.ه ـ همکاري و شرکت در هر گونه مشارکت سهامی یا انواع دیگر موسسات تجاري
.سایر اموري که مربوط به هر یک از موضوعات فوق باشدو ـ انجام

:شرکت هــایـرمـس

آخرین سرمایه ثبت شده سال
میلیون ریال) توضیحات(

ثبت شرکت در اداره ثبت و شروع فعالیت با نام ایران کاوه و مونتاژ محصول ماك134480

13581,080F12 انعقاد قرارداد خرید کامیون ولوو

تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام13713,000

از شرکت زامیاد و انتخاب شرکت به عنوان صادر کننده نمونه137712,300 NL12 انتقال خط

تن در انواع کاربریها137936,900 تولید محصول مهسان و کامیون 19

138067,400ISO9001 و اخذ گواهی نامه FH تولید انبوه محصول 12

1381150,000FM9 انعقاد قرارداد انتقال تکنولوژي محصول

میدالم1382300,000 FM9 تولید انبوه محصول

دستگاه در روز1383600,000 شکستن رکورد تولید 50

اصالح ساختار مالی شرکت13932,100,000
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:رکتـشعمده سهامداران 
به شرح میلیون ریالی 2,100,000سرمایه با 94میزان و درصد سرمایه گذاري هریک از آنان در پایان سال شرکت ،سهامداران عمده وضعیت 

ذیل می باشد :

میلیون ریالتعداد سهام درصدمبلغ _

871,624,946871,62541.5شرکت سایپا

319,000,000319,00015.2شرکت سرمایه گذارى نیوان ابتکار

46,250,05346,2502.2بانک قوامین (سهامی عام)

42,000,00142,0002.0آقاي بهرام جابري

39,900,00039,9001.9شرکت سهامی بیمه ایران

26,400,00026,4001.3شرکت بازرگانی آسیا آراي طالئی

11,617,93911,6180.6شرکت سرمایه گذاري سپه

شرکت سرمایه گذاري فرا دریاي نیک 
10,129,39010,1290.5قشم

733,072,671733,07334.9سایر اشخاص

5,00050.0سهام وثیقه

2,100,000,0002,100,000100جمع

سال 1394 اسامی سهامداران
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:هیئت مدیرهاعضـاي

باشد :بشرح ذیل می 1394اعضاي هیئت مدیره بر اساس آخرین تغییرات در پایان سال اسامی

مدت عضویتنوع عضویتنام و نام خانوادگی نمایندهشخصیت حقوقی

شرکت سرمایه گذاري 
از تاریخ 92/12/06مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیرهآقاي زعفر تنهاپور خطبه سراتوسعه صنعتی نیوان ابتکار

تاکنون

شرکت مهندسی و مشاوره  
از تاریخ 94/06/09رئیس هیئت مدیرهآقاي سید محمود حسینیساز گستر سایپا

تاکنون

مرکز تحقیقات و نوآوري 
از تاریخ 92/06/18عضو موظف هیئت مدیرهآقاي غالمرضا دفتري بشلیصنایع خودرو سازي سایپا

تاکنون

از تاریخ 93/07/05عضو موظف هیئت مدیرهآقاي بهرام سبزواريشرکت بازرگانی سایپا یدك
تاکنون

شرکت ایرانی تولید اتومبیل 
سایپا

آقاي حسین هشترودي 
از تاریخ 93/04/17عضو غیر موظف هیئت مدیرهمحمودي

تاکنون
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مدیر حسابداري  
مدیریت

مدیر 
حسابداري  

مالی

مدیر تحقیق  
و توسعه 
محصول

مدیر 
مهندسی 

فرآیند 

مدیر برنامه 
ریزي مواد و  

تولید

مدیر 
بازرگانی

مدیر 
عملیات 
فروش

مدیر 
بازاریابی

مدیر 
خدمات 

فنی
مدیر تولید

مدیر منابع 
انسانی

مدیر 
پشتیبانی 

اداري

مدیر 
فناوري  

اطالعات

مدیر مطالعات و 
برنامه ریزي  

راهبردي 

مدیر 
حراست

مدیر 
کیفیت 

مدیر بازرسی

مدیر ارتباطات

مدیر حقوقی

هیأت مدیره 

معاون تولید و خدمات 
فنی

قائم مقام بازرگانی 

نماینده مدیر عامل در نظامهاي مدیریتی  

قائم مقام مهندسی و برنامه ریزي  قائم مقام مالی و اقتصادي

مشاورین 

معاون اداري و توسعه منابع  
انسانی

مدیــر عامــل

مدیر حسابرسی داخلی و ارزشیابی شرکتها 

دفتر شوراي فرهنگی

رئیس دفتر مدیر عامل

:شرکت ساختـار سازمانــی
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شرکتهـاي تـابعـه :

الف ) شرکت خدمات فنی رنا ( سهامی خاص ) :

لـوازم یـدکی   به منظور واردات کامیون ولوو ، ماشین آالت کشاورزي و 1336ی رنا ( سهامی خاص) در تاریخ اول آذر ماه ـشرکت خدمات فن
میلیارد ریال بالغ گردیده است . 7که طی چند مرحله افزایش سرمایه و با تغییر ارزش هر سهم نهایتأ به الآنها با سرمایه اولیه ده میلیون ری

میلیـارد  500در مجمع عمومی فوق العاده ، سرمایه شرکت از مبلـغ  01/12/1394آخرین تغییرات سرمایه بر اساس مصوبه صورتجلسه مورخ 
میلیون سـهم شـرکت خـدمات فنـی رنـا بجـز       839از مجموع افزایش یافته است .تجدید ارزیابی دارائیهاي ثابتمیلیارد ریال از محل 839ریال به 
.سایپا دیزل میباشدعدد سهم مربوط به اعضاي هیات مدیره ، مابقی سهام متعلق به شرکت 5مجموع 

صددرصـد سـهام ایـن    3106/79بموجب قرارداد شـماره  21/9/1379در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسید و درتاریخ 5853این شرکت  تحت شماره 
شرکت به شرکت تولیدي سایپا دیزل واگذار گردید . 

: اعضاي هیات مدیره

تاریخ عضویتسمتنام و نام خانوادگی
22-02-93رئیس هیات مدیرهزعفرتنهاپور

18-06-94نایب رئیس هیئت مدیره بهرام سبزواري
18-08-93مدیرعامل وعضوهیئت مدیرهعلی حداد

12-04-91عضو هیئت مدیره محمد علی تیموري
13-04-91عضوهیئت مدیره محمد حسین مهدي



شــرکت سایپــا دیــزل ( سهامـــی عـــام )                                                                                  
گــزارش هیــأت مدیــره به مجمــع عمومــی عــادي سالیانــه صاحبــان سهــام

29/12/1394براي ســال مالــی منتهــی به 

٧

: سود و زیان

خالص حاصل از عملکرد شرکت خدمات فنی رنا( زیان ) جدول مقایسه اي سود 

ریال می باشد .میلیارد308معادل 1394اسفند 29الزم به ذکر است زیان انباشته شرکت خدمات فنی رنا در پایان سال مالی منتهی به 
: نیروي انسانی

جدول نیروي انسانی شرکت خدمات فنی رنا بر حسب میزان تحصیالت

1394139313921391سطح تحصیالت
1211710دکترا و فوق لیسانس

66707780لیسانس
46505345فوق دیپلم

869411284دیپلم
43486241زیر دیپلم

253273311260جمع

پیش بینی سال 
سال 1391سال 1392سال 1393سال 13951394

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال
630,000288,408489,161516,610415,171فروش امور نمایندگی ها
18,56856,12732,231فروش فروشگاه مرکزي
49,61068,85772,337فروش تعمیرگاه مرکزي

20,00018,61412,58010,41510,491خدمات تعمیر گاهی
727,496361,096569,919652,009530,230جمع کل فروش و خدمات

(375,635)(466,801)(476,231)(330,525)(659,039)قیمت تمام شده
68,45730,57193,688185,208154,595سود ناخالص

(92,026)(148,533)(131,291)(126,781)(66,853)هزینه هاي اداري و فروش
عملیاتی هزینه هاي) (25,073)(41,262)15,00037,1241,004درآمد (

عملیاتی 37,496(4,587)(36,599)(59,086)16,604سود (زیان)
(41,020)(47,068)(6,832)(367)(20,000)هزینه هاي مالی

غیرعملیاتی هزینه هاي) 5,00010,49533,02837,2436,057درآمد (
خالص 2,533(14,412)(10,403)(48,958)1,604سود (زیان)

شرح

54,074 77,496



شــرکت سایپــا دیــزل ( سهامـــی عـــام )                                                                                  
گــزارش هیــأت مدیــره به مجمــع عمومــی عــادي سالیانــه صاحبــان سهــام

29/12/1394براي ســال مالــی منتهــی به 

٨

: دارائی ثابت

( سهامی خاص ) :ب ) شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات کاوه خودرو سایپا

به منظور تأمین قطعات ساخت داخـل شـرکت سـایپا دیـزل در تـاریخ      شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات کاوه خودرو  سایپا ( سهامی خاص)
نام شرکت به طراحی مهندسی و تأمین قطعات کـاوه خـودرو   21/08/1380میلیون ریال به ثبت رسید و در تاریخ 100با سرمایه اولیه 31/03/1376

و در پایان میلیارد ریال 44به 1385سرمایه این شرکت بمبلغ یک میلیارد ریال و سپس در سال 1383در سال تغییر یافت . سایپا  ( سهامی خاص ) 
میلیارد ریال 78و سپس از محل مطالبات سهامدار عمده به مبلغ طی دو مرحله که ابتدا سرمایه شرکت به یک میلیارد ریال کاهش یافته1393سال 

، مابقی سـهام متعلـق بـه    و سایرعدد سهم مربوط به اعضاي هیات مدیره 5میلیون سهم شرکت کاوه خودرو بجز 8/7از مجموع .افزایش پیدا کرد 
0شرکت سایپا دیزل می باشد 

94-12-2993-12-2994-12-2993-12-29
261,64226,886261,64226,887زمین

136,64951,172135,70325,955ساختمان
1,0251,015419504تاسیسات

1,7011,701265381ماشین آالت
4,7214,465775920ابزار آالت

6,7647,1542,1712,461وسائل نقلیه
24,99518,29813,9538,890اثاثه اداري

1671,9741671,972پیش پرداختهاي سرمایه اي
437,664112,665415,09567,970جمع

ارزش دفتريبهاي تمام شده شرح



شــرکت سایپــا دیــزل ( سهامـــی عـــام )                                                                                  
گــزارش هیــأت مدیــره به مجمــع عمومــی عــادي سالیانــه صاحبــان سهــام

29/12/1394براي ســال مالــی منتهــی به 

٩

: فعالیت اصلی شرکت
کامیونت ، تریلر و سازنده و تامین کننده انـواع قطعـات   موضوع فعالیت شرکت عبارت است از طراحی ، ساخت و تولید  انواع قطعات کامیون ،

میباشدتأمین انواع کاربریهاي مورد نیاز مشتریان و همچنین تولید و و نیمه سنگین یدکی کامیونهاي سنگین
: اعضاي هیات مدیره

: نیروي انسانی

جدول نیروي انسانی شرکت کاوه خودرو سایپا بر حسب میزان تحصیالت

: دارائی ثابت

1394139313921391سطح تحصیالت
6675دکترا و فوق لیسانس

35333839لیسانس
10151820فوق دیپلم

20242426دیپلم
20202025زیر دیپلم

9198107115جمع

94-12-2993-12-2994-12-2993-12-29
152152152152زمین

545545262281ساختمان
60601315تاسیسات
1851855864ابزارآالت

17,67517,36010,1449,829قالبها
2,0953,095591845وسائل نقلیه
3,3513,280367402اثاثه اداري

0202دارائی در جریان تکمیل
24,06324,67911,58711,590جمع

ارزش دفتريبهاي تمام شده شرح

تاریخ عضویتسمتنام و نام خانوادگی
03-06-94رئیس هیات مدیرهزعفرتنهاپور

03-06-94نایب رئیس هیئت مدیره عبدالرضاسپهوند
03-06-94مدیرعامل وعضوهیئت مدیرهمظفرفروتن 

03-06-94عضو هیئت مدیره محمدمحمدحسنی 
03-06-94عضوهیئت مدیره محمدرضا دانشکوش



شــرکت سایپــا دیــزل ( سهامـــی عـــام )                                                                                  
گــزارش هیــأت مدیــره به مجمــع عمومــی عــادي سالیانــه صاحبــان سهــام

29/12/1394براي ســال مالــی منتهــی به 

١٠

: سود و زیان

خالص حاصل از عملکرد شرکت کاوه خودرو سایپا( زیان ) جدول مقایسه اي سود 

ریال می باشد .میلیارد87,4معادل 1394اسفند 29الزم به ذکر است زیان انباشته شرکت کاوه خودرو سایپا در پایان سال مالی منتهی به 

فعالیتهاي شرکت  **: دومش ــبخ**  
:دـــتولیواحد

95مراه پیش بینی سال هبه94الی91جدول مقایسه اي تولیدات در سالهاي  

سال 1394سال 1394سال 1395

139313921391واقعیپیش بینی پیش بینی

1,450650450501محصول ولوو

50000000محصول رنو

(T 375 990309721,7865102,440محصول البرز (

(D 375 0123247257250محصول البرز (

R&D 10016472962579محصول 270

555220228890123175محصول کاوه

3,3392,0541,4492,417635266محصول فوتون

6,9343,5202,2955,2611,3503,711جمع

نام محصول
واقعی سالهاي قبل

سال 1391سال 1392سال 139513941393
میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

342,33443,564161,73083,595209,889فروش
(213,522)(45,370)(108,267)(36,361)(282,077)قیمت تمام شده

ناخالص (3,633)60,2577,20353,46338,225سود (زیان)
(26,950)(46,612)(57,897)(54,808)(59,084)هزینه هاي اداري و فروش

عملیاتی هزینه هاي) 6,5084,049-00درآمد (
عملیاتی (26,534)(1,879)(4,434)(47,605)1,173سود (زیان)

(3,163)(1,857)(611)(405)(862)هزینه هاي مالی
غیرعملیاتی هزینه هاي) (241)3,5974,2108752,067درآمد (

--0-(977)مالیات
خالص (29,938)(1,669)(4,170)(43,800)2,931سود (زیان)

شرح



شــرکت سایپــا دیــزل ( سهامـــی عـــام )                                                                                  
گــزارش هیــأت مدیــره به مجمــع عمومــی عــادي سالیانــه صاحبــان سهــام

29/12/1394براي ســال مالــی منتهــی به 

١١

:اهم فعالیتهاي  واحد تولید
سوراخکاري شاسی محصول الوند
 ساخت درب محصولF12 عدد97به تعداد
ساخت پالت حمل اگزوز

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

فروردین اردیب
هشت

خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دي بهمن اسفند ساالنه

93تولید سال  35.0 173.0 286.0 230.0 220.0 446.0 505.0 612.0 680.0 862.0 736.0 476.0 5,261.0

94تولید سال  136.0 256.0 324.0 171.0 280.0 239.0 202.0 234.0 142.0 145.0 90.0 76.0 2,295.0

94و 93در سال زان تولیدمیايدار مقایسه نمو

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

فروردین اردیب
هشت

خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دي بهمن اسفند ساالنه

93تجاري  36.0 162.0 194.0 309.0 204.0 414.0 465.0 666.0 591.0 904.0 779.0 517.0 5,241.0

94تجاري  147.0 241.0 310.0 188.0 286.0 206.0 189.0 266.0 138.0 161.0 80.0 100.0 2,312.0

94و 93سال زان تایید تجاريمیايدار مقایسه نمو



شــرکت سایپــا دیــزل ( سهامـــی عـــام )                                                                                  
گــزارش هیــأت مدیــره به مجمــع عمومــی عــادي سالیانــه صاحبــان سهــام

29/12/1394براي ســال مالــی منتهــی به 

١٢

اداره تغذیه خطوط :

نقش اداره تغذیه خطوط کنترل کننده و هماهنگ کننده تغذیه اقالم از انبار به خط تولید می باشد .
کلیه اقالم بعهده واحدهاي تعیین شده می باشدشمارش و اعالم کسري

فلوچارت فرآیند اداره تغذیه خطوط

:برنامه ریزيواحد

:1394خالصه فعالیت هاي صورت گرفته در واحد برنامه ریزي شرکت سایپا دیزل در سال 

اداره برنامه ریزي کنترل تولید
دستگاه تجاري و تعداد 2,312دستگاه تولید،تعداد 2,295، تعداد 1394پایان سال با توجه به پیش بینی و برنامه ریزي هاي انجام شده در

.گردید PDIدستگاه 2,704
اداره انبارهاي غیر تولیدي

انبار–6حمل و نقل داخلی و لیفتراك -5بارانداز -4انبار ملزومات -3رینگ و الستیک -انبار شیمیایی -2انبار عمومی و فنی -1شامل:
زیافت می باشد که هر کدام برنامه ها و وظایف مربوط و خاص خود را دارا می باشند.با

اداره انبارهاي تولیدي
می باشددستگاه دانگ فنگ و فوتون و ولوو2,358انجام فعالیت انبارهاي تولیدي در حوزه آنپک در مجموع 



شــرکت سایپــا دیــزل ( سهامـــی عـــام )                                                                                  
گــزارش هیــأت مدیــره به مجمــع عمومــی عــادي سالیانــه صاحبــان سهــام

29/12/1394براي ســال مالــی منتهــی به 

١٣

اداره برنامه ریزي کنترل مواد
سفارشاتصدور، ضرورياقالمهفتگیکسريفهرستتنظیم،چینیورنو،ولووشدهدادهسفارشقطعاتتامینزمانبنديجداولتهیه

مجوزصدوروبررسی،ضرورياقالمتامینمنظوربهخریدواحدازسفارشاتتامینپیگیريهاينامهتهیه،تولیدبرنامهاساسبرساالنهخرید
و سایر مواردخریدازبرگشتوامانیخروج

:فرآیند مهندسـی واحد

:1394شرکت سایپا دیزل در سال مهندسی فرآیند خالصه فعالیت هاي صورت گرفته در واحد 

:(تکوین) فرآیند توسعه محصوالت
، تدوین مدارك 4، تدوین مدارك مونتاژي البرز تیپ FH500(4*2)، به روز آوري مدارك مونتاژي FH460(6*4)تدوین مدارك مونتاژي 

، تدوین مدارك مونتاژي ZFتن خوابدار  گیربکس 5/8، تدوین مدارك مونتاژي الوندZFتن بدون خواب  گیربکس 6مونتاژي الوند
ZFتن خوابدار  گیربکس 5/6الوند

فرآیند تولید
، بهبود لجستیک و چیدمان قطعات Work samplingوو با استفاده از روش ارزیابی ظرفیت ، نفرات و راندمان سالنهاي تولیدي ول

، کاهش Enterprise Dynamics، شبیه سازي فاینال چک با استفاده از Route Improvmentمحصوالت ولوو با استفاده از تکنیک 
سازي محصول  ولوو  ، مستند سازي دوباره کاریها عیوب ایجاد شده در قطعات اتاق محصوالت البرز والوند ، بهبود فرایند تولید وتجاري 

وثبت زمان کلیم قطعات به تفکیک محصول  ، آدیت دستورالعملهاي صادر شده محصوالت
فرایند توسعه زیرساختها

طراحی مجدد وامکان راه اندازي خط تزئینات ولوو ، راه اندازي اتاقسازي ولوو  ،راه اندازي خط رنگ ولوو ، راه اندازي مجدد تست موتور  ، 
سنجی توسعه انبار ضایعات

پروژه هاي داخلی
ارزیابی ارگونومیکی تجهیزات تولیدي و کمک تولیدي  ،ارائه آموزش هاي درون واحدي با استفاده از تجارب پرسنل ،ایجاد کاتالوگ 

دسی فرایند ،جانمایی ابزار و تجهیزات تولیدي تجهیزات تولیدي ولوو ،ساماندهی فضاهاي انبارش وستادي در رنا یک ،معماري سازمانی مهن
خط مونتاژ ولوو 

 فعالیتهاي جاري
راه اندازي خطوط تولیدي ، تغیرات مدارك  مونتاژي وترخیص ساختار محصول ، رفع ایرادات محصول ، طراحی و ساخت و تعمیر ابزار ، 

شرکت در جلساتتجهیزات تولیدي و کمک تولیدي و قطعات محصوالت ، بازنگري لی اوت ، 
سایر موارد



شــرکت سایپــا دیــزل ( سهامـــی عـــام )                                                                                  
گــزارش هیــأت مدیــره به مجمــع عمومــی عــادي سالیانــه صاحبــان سهــام

29/12/1394براي ســال مالــی منتهــی به 

١٤

:تحقیق و توسعهواحد 
1394عناوین پروژه هاي انجام شده در سال 

 پروژه محصولT460 ) (انتقال شاسی و اتاق و موتور بهمراه کلیه متعلقات)TJGو اتاق Weichai(موتور 2*4
 پروژه محصول  سبک با برند سایپا دیزل (انتقال اتاقTGJالوند)و شاسی
  محصولD760(رفع ایرادات محصول پس از انجام تست جاده)
 پشتیبانی تولید(را ه اندازي خط تولید محصول جدیدVOLVO FH500 4X2 وVOLVO FH460 6X4(
پشتیبانی بازاریابی و موارد عمومی(شتیبانی فنی و مهندسی حوزه فروش و بازاریابی و خدمات پس از فروش(
 اخذ تاییدیه تمدیدcopمی محصوالت شرکت از شرکت بازرسی و ارائه به سازمان ملی استانداردتما

کنتــرل کیفیت  :واحد
تالش مجموعه سایپا دیزل در راستاي اطمینان از استمرار فعالیتهاي تولیدي و ستادي علیرغم تحریمهاي بین المللی و نیل به اهداف 1394در سال 

مصوب سازمان بوده است با نگاه ارتقاء سطح کیفی محصوالت سازمان، واحد کنترل کیفیت با هدف قرار داد خط مشی کیفی در راستاي تحقق 
کت با بکار بردن مکانیزم هاي کنترلی تعریف شده در زمینه بررسی کیفیت مواد شیمیایی، قطعات فلزي و همچنین تحت کنترل اهداف متعالی شر

قراردادن ابزارهاي پایش و اندازه گیري تولید و کیفیتی در مراحل مصوب در دستورالعملها همچون گذشته به فعالیتهاي خود پرداخته است.

در حوزه هاي  مختلف عملیاتی در این واحد بشرح زیر می باشد :94در سال فعالیتهاي  انجام شده 
 تائید صالحیت گواهینامهاخذISO/IEC17025:2005 ، از مرکز ملی تائید صالحیت ایراندر حوزه کالیبراسیونNACI میباشد

.میشود استاندارد ایران شناختهعنوان آزمایشگاه همکار سازمان ملی بهکه از این پس و  با اخذ این گواهینامه 
بررسی و تعیین وضعیت کیفی اقالم دریافتی بعنوان کاالي ورودي
واحد بازرگانیدرخواستموردقطعاتوجدید مواديهانمونهکنترلوبررسی
بررسی تکمیلی قطعات و اخذ بازخورد نتایج
 ارزیابی تامین کنندگان و بازرسی کیفی در مبدا
یفی پیگیري هاي ک
(آدیت) ارزشیابی کیفیت محصول
پیگیري کیفی در دوران گارانتی
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94تا 91روند نمرات منفی آدیت محصوالت از سال

فـــروش  :واحد 
( دستگاه )1395بودجه سال مراه هبه1394تا 1392از سال واقعی تعداد فروشجــدول مقایسه اي 

1395

13931392درصد تحققواقعیپیش بینیپیش بینی

1,4506504166453محصول ولوو

(T 375 99030991291,988696محصول البرز (

(D 375 12398805897محصول البرز (

5001کامیون میدالم

3,3392,0541,714832,221571محصول فوتون

0میدي باس و مینی بوس

55522010648814105محصول کاوه

R&D 100164825012524محصول 270

109محصوالت صادراتی

6,9343,5202,5175,2061,556جمع

نام محصول
واقعی سالهاي قبل 1394

1394139313921391شرح محصول

FH 1721.7محصول ولوو

FM 22.7محصول ولوو

5136.036.937.9محصول البرز 

2417.039.041.3فوتون - الوند

کمپرسی D375 41.0محصول

باري D375 46.1محصول

6220.038.3محصول کاوه
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( میلیون ریال )1395مراه بودجه سال هبه1394تا  1392واقعی از سال مبلغ فروشجــدول مقایسه اي 

میلیارد ریال طراحی گردیده 13,380دستگاه از انواع محصوالت و در مجموع بمبلغ 6,934براي فروش 1395الزم به ذکر است که برنامه سال 
.افزایش پیش بینی گردیده استبرابر13943,5که نسبت به سال است

و مقایسه آن با سال گذشته1394ام و انصراف انواع محصوالت طی سالول تعداد ثبت نجد

1395
13931392درصد تحققواقعیپیش بینیپیش بینی

6,247,7063,007,3181,913,94464173,982محصول ولوو
(T 375 1,907,339634,870193,108303,902,6691,183,369محصول البرز (
(D 375 254,928233,01991123,805189,844محصول البرز (

کامیونت بادسان
1,467,8901,260کامیون میدالم
2,733,0091,533,5151,333,725871,665,412363,203محصول فوتون

میدي باس و مینی بوس
1,296,330524,188283,451541,996,413217,250محصول کاوه

R&D 169,726263,751140,23753205,18836,538محصول 270
14,36153,26337188,71784,750لوازم یدکی

21,3537,677محصوالت صادراتی
7,982,2042,257,873جمع

کارمزد ها) 301,989-148,334-62,166-442,304-تخفیفات (
3,2895,534درآمد ارائه خدمات

13,379,6966,170,7654,023,76607,683,5042,263,407جمع

واقعی سالهاي قبل 1394نام محصول

1394139313941393
25440177فروردین

94591607اردیبهشت
134430916خرداد

736336916تیر
13043111410مرداد

2644836834شهریور
2061,1893250مهر
1417943629آبان
15345635100آذر
1354473273دي 

1894313168بهمن
1745668143اسفند
1,7186,891666443جمع

انصرافثبت نامنام محصول
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محصوالت انصرافی نیز نسبت و کاهشدرصد 75معادل93همانطور که در جدول فوق نشان داده شده است ؛ ثبت نام محصوالت نسبت به سال 
یافته است .شافزایدرصد 50معادل ،93به سال 

جدول میانگین قیمت فروش هر واحد محصول ( میلیون ریال )

:یابــیبازارواحد 

: واحد بازاریابی هاي فعالیتاهم الف ) 
بازار و نیازسنجی میدانی مشتریان به صورت هاي تحقیقات بازار در زمینه انواع محصوالت و بازارهاي هدف از منظر توسعه انجام پروژه

تخصصی و به تفکیک رده و از طریق مطالعه محیط صنعت و اخذ نظرات مبادي اطالعاتی موجود در عرصه تولید خودروهاي تجاري می باشد.

صدور پیش ، انعقاد قرارداد ، ارائه وام شرکتی  ، ارائه طرح فروش مناسب در زمان مناسب ، همکاري با لیزینگهاپیگیري رویکرد جدید ، 
تهیه گزارش کیفیت از سازمانهاي طرف قرارداد ، پیگیري طلب شرکت سایپا دیزل، اخذ مجوز شماره گذاري محصوالت، فاکتور جهت متقاضیان

و سایر فعالیتهامشارکت در نمایشگاههاي عمومی و تخصصی برگزار شده، سنجش رضایت مشتریان در دوره اي،از محصول

سهم بازار بر مبناي تولید 

%23.2%42%31کشنده
%0.0%6%5باري

%5.7%8%4کمپرسی
%22.1%26%28کامیونت
%0.0%0مسافري

%19%27%23جمع

13931392رده / سال 1394

4,601محصول ولوو
(T 375 2,1221,963محصول البرز (
(D 375 2,3782,135محصول البرز (

کامیونت بادسان
778750محصول فوتون
2,6742,453محصول کاوه

R&D 1,7101,642محصول 270

سال 1393سال 1394نام محصول
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سهم بازار بر مبناي فروش 

رده ايترکیب فروش ترکیب فروش نمایندگیها

ترکیب مدلهاي فروش

%30.6%30%22کشنده
%5.0%7%6باري

%7.9%4%12کمپرسی
%27.7%29%25کامیونت

%20%25%21کل

13931392رده / سال 1394

13921781,37889
13934834,72691
13948231,69467

تعداد فروش رده / سال
دفتر مرکزي

تعداد فروش 
توسط نمایندگیها

درصد فروش 
%54.0%53%23کشندهنمایندگیها

%2.0%2%3باري
%6.0%2%6کمپرسی
%37.0%43%68کامیونت
%0%0%0مسافري

139413931392رده / سال

درصد به کل فروشسال 1394نوع فروش

411.6خودروهاي فرسوده
1,00039.7پیش فروش بدون تسهیالت

1997.9پیش فروش تسهیالتی
00.0پیش فروش عمده

36714.6تحویل فوري تسهیالتی
77630.8تحویل فوري نقدي

00.0زود بازده
100.4صادراتی

1244.9تسهیالتی شرکت
2,517100
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اداره صادرات :
: 1394اداره صادرات در سال هاي فعالیتاهم 
 6دستگاه کشنده کاوه 10صادراتx4به عراق
 6دستگاه کشنده ولوو 2عقد قرارداد صادراتx4مجهز به تریلرشکن به عراق
 دستگاه کشنده کاوه صادراتی(عراق)10صادرات قطعات تند مصرف مربوط به
کشورعراق و افغانستان حضوردرنمایشگاه بین المللی بازرگانی در
                معرفی محصـوالت تولیـدي شـرکت بهمـراه ارائـه قیمـت و شـرایط صـادرات بـه هیـات هـاي حضـور یافتـه در شـرکت از کشـورهاي

،عراق،ترکمنستان،قزاقستان،پاکستان،نیجریه،سنگال،لیبی،لبنان،آنگوال،غنا ساحل عاج،برزیل وسوئدعمان
 دستگاه الوند صادراتی 6ریال مربوط به حقوق و عوارض گمرکی میلیون 60استرداد مبلغ
عقد قرارداد نمایندگی با شرکت پتروتجارت هرمزان جهت بازاریابی محصوالت درکشور ترکمنستان

خارجی ) :خریدداخلی وخرید ( واحد بازرگانی

داخلی خریدالف ) 
جدول مقایسه اي خریدهاي داخلی 

از شرکتهاي تابعه تولیديخرید مواد اولیه داخلی

خارجی :خرید) ب
6,486,429بـه مبلـغ   دورة مشـابه سـال قبـل   ی باشد که نسبت بهمیالرمیلیون 2,655,507مبلغ"جمعا1394شرکت در سال خریدهاي خارجی 

است .کاهش یافتهدرصد 56یال رمیلیون 

کل خرید داخلیخریدهاي غیر تولیديخریدهاي تولیدي
میلیارد ریالمیلیارد ریالمیلیارد ریال

13941213815976

13934575150890

139250368658

13911312715883

13903043233690

نسبت درصد  سال 
خریدهاي تولیدي به 

سال 1390سال 1391سال 1392سال 1393سال 1394
میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

24,35834,3548,92054,532115,307خرید از شرکتهاي گروه
79,240422,43841,15575,978188,349خرید از سایر شرکتها

103,598456,79250,075130,510303,656جمع 

شرح
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جدول مقایسه اي خریدهاي خارجی به تفکیک خانواده محصوالت

1394آمار خریدهاي سی کی دي در سال 

طرح و برنامه :احد و

د :بشرح زیر می باش1394اهم اقدامات انجام شده در واحد طرح و برنامه در سال 
کیفیت منطبق براستانداردتمدید گواهینامه سیستم مدیریتISO9001-2000

زیست بر مبناي استاندارد تمدید گواهینامه سیستم مدیریت محیطISO14001

 تمدید گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بر مبناي استانداردOHSAS 18001

 دریافت گواهینامه تایید صالحیت آزمایشگاه بر مبناي استانداردISO/IEC17025(موسسه استاندارد) از مرکز تایید صالحیت ملی ایران
 پیاده سازي استاندارد مدیریت انرژيISO50001

 پیاده سازي سیستمهاي مرتبط با استاداردISO 17025

ستاندارد پیاده سازي و راه اندازي سیستمهاي مرتبط با اISO 50001

 راه اندازي سرویسvpn server بر روي نرم افزارmonowallجهت ارتباط شرکت هاي تابعه به شبکه داخلی
 راه اندازي ؛ مدیریت و نگهداري سروري هاي نسل جدید و قدیمHP

و سایر فعالیتهاي مرتبط با واحد طرح و برنامه

سال 1390سال 1391سال 1392سال 1393سال 1394
میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

1,441,6870011,0024,965,869محصوالت ولوو
440,2524,987,1131,161,4701,678,7652,901,242محصول دانگ فنگ

773,5681,370,737300,85257,81555,828محصول فوتون
128,57929,949سایر
2,655,5076,486,4291,462,3221,747,5827,952,888جمع

خانواده محصوالت 

مبلغ ارزيتعداد تحویل شدهتعداد خریدخانواده محصوالت
هزاریورو2424محصوالت البرز معادل 654

معادل 19میلیون یورو1,3501,300محصوالت فوتون
میلیون یورو502450محصوالت ولوو معادل 27

معادل 47میلیون یورو1,8761,774جمع
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منابع انسانی :واحد 

:اداره کارگزینیالف ) 
به شرح نوع شغل و میزان تحصیالت–سن وضعیت نیروي انسانی شرکت سایپا دیزل(سهامی عام) در سال مورد گزارش به تفکیک 

:ذیل میباشد

1394تا 1391توزیع نیروي انسانی برحسب سن از سال 

باشدسال می31-40بیشترین توزیع نیروي انسانی شرکت در رده سنی بین.
 ،ترکیب سنی نیروي انسانی شرکت سایپادیزل طی چند سال اخیر تحت تاثیر عواملی نظیر اجراي طرح بازنشستگی پیش از موعد

بازنشستگی سخت و زیان آور و تبدیل وضعیت استخدامی نیروي انسانی شرکت پیمانکار بوده است

94تا 91برحسب میزان تحصیالت از سال  ( بدون پیمانکاران ) جدول ترکیب پرسنل سایپا دیزل 

سال 1391سال 1392سال 1393سال 1394سال 

21-30406099183

31-408369039671,016

41-50427380358325

51-6062566575

سال 3222باالي 60

1,3681,4011,4911,601جمع

139313921391سال 1394سطح تحصیالت
25252228دکترا و فوق لیسانس

289286287292لیسانس
164175177184فوق دیپلم

566586631673دیپلم
324329374424زیر دیپلم

1,3681,4011,4911,601
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:اداره آموزشب )  

و برگزار يهائی را به شرح ذیل برنامه ریزه ت محقق نمودن این مهم دورهدر راستاي اعالم نیاز هاي آموزشی سال جاري پرسنل اداره آموزش در ج
دنمو

هاي  استقرار سیستم مدیریت کارخانه ، مدیریت پسماند ، آموزشی آیین نگارش و مکاتبات اداري ، دوره، دوره دوره هاي مختلف کامپیوتر 
هاي زندگی  ، دوره عملی اطفاء حریق ، کمکهاي اولیه پرسنل آتش نشان ، دوره عمومی واکنش در شرایط اضطراري و مانور زلزله  ، شاخص مهارت

و سایر دوره اي آموزشیت انرژي ، مفاهیم بحران، نقش ها و قابلیت هاهاي کیفی ولوو ، نقش واحدها در مدیری
ج ) ادارة پیشگیري درمان رفاه

شامل بازدید از سالنها و کارگاهها ، صدور مجوز ایمنی ، تجزیه و تحلیل 1394از جمله اقدامات این دایره در طی سال دایره پیشگیري :
و محیط زیست ، بررسی حوادث ، تکمیل فرم معاینات قبل از استخدام و جابجائی پرسنل ، انتخاب لوازم گزارشات ارسالی ، جلسات ایمنی و بهداشت

حفاظت فردي ، اطالح و جانمایی تابلوهاي ایمنی و  بررسی و صدور در خواست وسایل حفاظت فردي پرسنل

گزارشات ، درخواستهاي انجام کار ، بازدیدهاي محیط زیستی ، جلسات کارگروه ، مکاتبات محیط زیستی ، بررسی و ارجاع دایره محیط زیست :
جلسات داخلی و اندازه گیري عوامل آالینده هاي زیست محیطی

ویزیت پزشکان ، معاینات قبل از استخدام ، اعزام به مراکز درمانی ، ارائه خدمات دندانپزشکی ، مراجعه جهت داروهاي اولیه ، شارژ دایره درمان :
پاراکیلینیکی  شي اولیه ، آزمایجعبه کمکها

ارتباطات :واحد

: اطالع رسانیفعالیتهاي ) 1

ت به اطالع رسانی از طریق اینترنت ، تغذیه روزانه پورتال داخلی شرکت ، بردهاي سازمانی سیستم پیام کوتاه ، ارسال اخبار ویژه خودرو و صنع
ها ، درج آگهی ، اشتراك نشریاتاطالعیه خبري ، خبرگزاريها ، ارسال معاونین و مدیران ، ارتباط با رسانه

هاي افکارسنجیفعالیت)2

ساکنان نظر سنجی از مشتریان ، نظر سنجی در نمایشگاه و سنجش میزان رضایتمندي 

هاي طراحی و تبلیغاتیفعالیت-3
امورچاپی ، امورطراحی ، بیلبوردها ، هدایاي تبلیغاتی 

هاي نمایشگاهی و تشریفات فعالیت-4
LCDهاي سمعی و بصري ، تهیه عکس و فیلم از مراسمهاي درون و برون سازمانی ، نمایشگر ها ، فعالیتها ، برگزاري مراسم و همایشنمایشگاه

:الملل هاي امور بینفعالیت-5
ویزا، عوارض خروج از کشوروالملل شامل تهیه بلیط هاي داخلی و خارجی ، انجام کلیه  امور بین
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حقوقی :واحد
را بشرح جدول زیر می توان تشریح نمود :1394عملکرد واحد حقوقی شرکت طی سال 

حقوقی :واحد انجام شده توسط اهم اقدامات 

 1394مطروحه در مراجع قضایی و قانونی در سال پرونده141تعداد
 شامل شکایتهاي پایان سال است که هنوز مختومه %6و درصد شکایات دریافتی پاسخ داده شده است%94که94درخواست و شکایت سال48مجموع

.استنگردیده

 ها، مجلس و سایر ارگانها واصل گردیده و سهم شکایات حضوري اي است که از طریق وزارتخانهمکاتبه%75از مجموع شکایات واصله
بوده است.%2و سهم شکایت اینترنتی نیز 23%

ها و کنترل بیشترین سهم درخواستها و شکایات در حوزه مالی و مسائل حقوقی بوده است و به ترتیب حوزه هاي فروش، امور نمایندگی
باشد.کیفیت در ردیفهاي بعدي می

مطالعات و برنامه ریزي راهبردي :واحد
براي چگونگی یافتن منابع مورد نیاز تصمیم گیريبراي تعریف راهبرد سازمان و که فرایندي است سازمانی -استراتژیک- برنامه ریزي راهبردي

براي آنکه سازمان بداند به کجا خواهد رفت باید شود.ع را نیز شامل میگیرد. این فرایند افراد و مناببراي رسیدن به مقصود استراتژي، صورت می
خواهد باشد را به درستی تعریف کرده و چگونگی رسیدن به آن جایگاه را مشخص بداند اکنون دقیقاً کجا قرار گرفته است. پس از آن باید آنچه می

نامند.میراهبردي سازمان ٔکند. مستندات حاصل از این فرایند را برنامه
اقدام به ایجاد واحد فوق نموده که در ذیل شرح مختصري از اقدامات انجام شده ارائه میگردد :1394شرکت سایپا دیزل نیز در سال 

:اهم اقدامات واحد برنامه ریزي راهبردي
 تهیه گزارش استراتژي هاي میان مدت سایپادیزل
 تهیه گزارش هاي تحلیل محیط درونی شرکت در راستاي استراتژي کاهش هزینه
 تهیه گزارش هاي تحلیل صنعت با هدف انتخاب بهینه همکار تجاري اروپایی و آسیایی
هاي تحلیل محیط کالن به منظور افزایش سهم بازار و تحقق استراتژي هاي میان مدت شرکتتهیه گزارش
یابی استراتژي ها تهیه گزارش اجرا و ارز
هاي مصوبتشکیل جلسات کمیته راهبري به منظور هماهنگی مدیران براي اجراي استراتژي
 باتوجه به معیارهاي مشتریان، وضعیت بازار و رقبا"سبد محصول"مشارکت در تعیین
بررسی پارامترهاي اقتصادي و سیاسی و تحلیل تاثیرگذاري آنها بر فعالیت شرکت سایپادیزل
ایر فعالیتهاي مرتبط با برنامه هاي استراتژیک شرکتوس
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** بخش ســوم : اطالعـات مالــی **

:سرانه فـروش ؛ تولیــد و هزینه هاي پرسنلی

سال 1391سال 1392سال 13941393شرح 
میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

1,3671,4011,4911,601تعداد پرسنل (شرکت + پیمانکار)
4,023,7667,683,5042,263,4074,703,663فروش خالص

2,9445,4841,5182,938فروش سرانه(میلیون ریال)
3,197,6536,245,3171,584,0353,516,186قیمت تمام شده

2,3394,4581,0622,196ارزش تولید سرانه (میلیون ریال)
637,377610,839465,680387,617هزینه هاي پرسنلی

466436312242سرانه هزینه هاي پرسنلی
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:تــراز نامـــه
الف ) دارائیهــا :

سال 1391سال 1392سال 1393سال 1394
میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

256,956749,653415,195257,543موجودي نقد
190,945251,187230,726230,067سرمایه گذاري کوتاه مدت

3,023,4273,458,4833,696,2064,411,552دریافتنی هاي تجاري و غیر تجاري
2,173,5202,466,8321,382,2911,341,522موجودي مواد و کاال

148,922658,2481,318,850792,882سفارشات مواد و کاال
102,154187,881120,46659,072پیش پرداختها

248,390278,524194,267195,607دارائیهاي غیر جاري نگهداري شده براي فروش
6,144,3148,050,8087,358,0017,288,245جمع دارائیهاي جاري
3,429,524999,422768,156809,264دارائی ثابت مشهود

646,869680,868585,868285,835سرمایه گذاري بلند مدت
813,3971,442,032730,844869,084سایر دارائیها

4,889,7903,122,3222,084,8681,964,183جمع دارائیهاي غیر جاري
11,034,10411,173,1309,442,8699,252,428جمع کل دارائیها

شرح 
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) بدهیها و حقوق صاحبان سهامب

سال 1391سال 1392سال 1393سال 1394شرح 
میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

2,575,9571,325,7061,640,446798,436پرداختنی هاي تجاري و غیر تجاري
2,059,2914,266,7771,241,898225,864پیش دریافت از مشتریان

-248,692301,020301,020ذخیره مالیات
3,1003,1153,6423,801سود سهام پرداختنی 

8,761,8326,392,3547,476,0956,516,484تسهیالت مالی دریافتنی
13,648,87212,288,97210,663,1017,544,585جمع بدهیهاي جاري

2,315سایر حسابهاي پرداختنی بلند مدت
873,8862,274,6661,062,9731,559,395تسهیالت مالی دریافتی

186,002142,006120,00999,599ذخیر مزایاي پایان خدمت کارکنان
1,059,8882,416,6721,182,9821,661,309جمع بدهی هاي غیر جاري

2,100,0002,100,0002,100,0001,793,939سرمایه
60,00060,00060,00060,000اندوخته قانونی

3,0003,0003,0003,000اندوخته عمومی ، توسعه و تکمیل
2,415,862مازاد تجدید ارزیابی دارائیها

انباشته (1,810,405)(4,566,214)(5,695,514)(8,253,518)سود(زیان)
46,534(2,403,214)(3,532,514)(3,674,656)جمع حقوق صاحبان سهام 

11,034,10411,173,1309,442,8699,252,428جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام
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ســود و زیــان  :

سال 1391سال 1392سال 1393
واقعیواقعیواقعیواقعیپیش بینی 

13,379,6966,170,7654,023,7667,683,5042,263,4074,703,663فروش خالص
(3,516,186)(1,584,035)(6,245,317)(3,197,653)(5,058,211)(10,176,203)بهاي تمام شده کاالي فروش رفته

3,203,4931,112,554826,1131,438,187679,3721,187,477سود ناخالص
241821193025نسبت سود ناویژه به فروش

(321,018)(281,138)(364,552)(411,158)(363,823)(553,802)هزینه هاي عمومی ، فروش و اداري
(159,647)(555,479)(223,176)(369,176)(275,918)10,000سایر درآمدها و هزینه هاي عملیاتی

706,812(157,245)2,659,691472,81345,779850,459سود عملیاتی
715-208111نسبت سود عملیاتی به فروش

(1,654,528)(2,528,125)(2,267,185)(2,882,234)(2,928,140)(2,757,518)هزینه مالی
99,497191,590278,452287,425257,534321,200سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتی

(626,516)(2,427,836)(1,129,301)(2,558,003)(2,263,737)1,670سود (زیان )قبل از کسر مالیات
000000مالیات

خالص (626,516)(2,427,836)(1,129,301)(2,558,003)(2,263,737)1,670سود (زیان)
خالص به فروش 13-107-15-64-37-0.012نسبت سود (زیان)

پیش بینی سال 
1395

سال 1394 شرح
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مقایسه نسبتهاي مالی :

سال 1391سال 1392سال 13941393
0.50.70.71.0نسبت جاري (مرتبه)

0.30.40.40.7نسبت آنی (مرتبه)

0.60.70.80.8نسبت دارائیهاي جاري (مرتبه)

0.40.70.20.5نسبت گردش دارائی (مرتبه)

294170654355دوره وصول مطالبات (روز)

248144319139دوره گردش کاال (روز)

542314972494دوره گردش عملیات (روز)

0.317.4-0.3-0.9-دارائی ثابت به ارزش ویژه (مرتبه)

5198-4-4-کل بدهی ها به ارزش ویژه (مرتبه)

25.450.50-31.62-33.30-نسبت مالکانه (درصد)

3.240.410.650.49نسبت پوشش بدهی(مرتبه)

137.87-196.03-149.81-188.75-نسبت پوشش بهره (درصد)

%13.3-%107.3-%14.7-%63.6-نسبت سود ناخالص به فروش

%15%7-%11%1نسبت سود عملیاتی به فروش

%13.3-%107.3-%14.7-%63.6-نسبت بازده فروش (مرتبه)

0.02-0.06-0.03-0.06-نسبت بازده دارائی (مرتبه)

نسبتهاي 
سرمایه گذاري

نسبتهاي سود 
آوري

نسبتهاي 
فعالیت

شرح

نسبتهاي 
نقدینگی



شــرکت سایپــا دیــزل ( سهامـــی عـــام )                                                                                  
گــزارش هیــأت مدیــره به مجمــع عمومــی عــادي سالیانــه صاحبــان سهــام

29/12/1394براي ســال مالــی منتهــی به 

٢٩

ئیهاي ثابت :اجدول تغییرات دار

94-12-2993-12-2994-12-2993-12-29
1,200,252664,5391,200,252664,539زمین

546,215320,894527,278228,268ساختمان
644,979181,529637,34562,468تاسیسات

456,64479,247455,8763,239ماشین آالت
420,757153,922418,5103,914ابزار آالت

69,50023,53669,4776قالبها
85,11524,01084,8520وسائل نقلیه - لیفتراك

19,50819,0794,7875,620وسائل نقلیه
22,30822,1063,6524,537اثاثه اداري

32,50332,7074,5776,325تجهیزات رایانه اي
3,497,7811,521,5693,406,606978,916جمع

5,7143,4705,7143,470دارائی در جریان تکمیل
17,16817,00017,16817,000دارائی موجود نزد انبار

36363636پیش پرداخت سرمایه اي
3,520,6991,542,0753,429,524999,422جمه کل

ارزش دفتريبهاي تمام شده شرح
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سایر مسائل و موضوعات  **: چهارمش ــبخ*  

رویدادهاي بعد از تاریخ ترازنامه :

به سازمان حسابرسی میلیارد ریال 4,500میلیارد ریال به مبلغ 2,100افزایش سرمایه شرکت از مبلغ طرح توجیهی گزارش این در تاریخ تهیه 
. در حال رسیدگی در سازمان مربوطه می باشدارسال گردید و 

و سنوات آتی1395برنامه هاي هیئت مدیره براي سال  

برنامه کاهش هزینه مالی
تجارتقانون141برنامه افزایش سرمایه به منظور خروج از مشمولیت ماده )1

میلیارد ریال تهیه و در حال طی مراحل بعدي میباشد شایان ذکر 4,500میلیارد ریال به مبلغ 2100طرح توجیهی افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 
ارسال طرح توجیهی افزایش سرمایه از محل آورده نقدي و مطالبات سهامداران تهیه وبه سازمان حسابرسیاست پس از انجام افزایش سرمایه مزبور 

.میگردد
تامین مالی ارزان قیمت )2

ک تامین سرمایه در گردش و تامین مالی ارزان قیمت از طریق اخذ ارز اعتباري فروشندگان خارجی به میزان خرید هر سال با در نظر گرفتن ریس
ین تسهیالت بانکی با نرخ باال می باشد که یکی از نوسانات نرخ ارز ،  تامین مالی از طریق پیش فروش محصوالت با نرخهاي ارزان قیمت که جایگز

راه هاي کاهش هزینه مالی شرکت می باشد .

برنامه توسعه محصول جهت افزایش فروش
) توسعه و گسترش تولید محصوالت رنو میدالم و ولوو1

شرکت سایپا دیزل به عنوان اولین شرکت خودرو ساز تجاري در کشور میباشد که اقدام به تجدید همکاري با شرکاي اروپایی خود جهت تولید 
گسترش محصوالت اروپائی از جمله محصول ولوو و رنو در تناژهاي سنگین و نیمه سنگین ودر زمینه کاربري هاي باري وکمپرسی می باشد که 

میباشد 1395حصوالت جزء برنامه هاي شرکت براي سال تولید این م
) برنامه ریزي براي بهبود کیفیت محصوالت وکاهش نمره منفی محصوالت تولیدي شرکت2

برنامه کاهش هزینه ها
افزایش درصد ساخت داخل محصوالت تولید شده در شرکت)1

عوارض گمرکی  میگردد و به تبع آن قیمت تمام شده نیز کاهش خواهد یافت. و افزایش درصد ساخت داخل  موجب کاهش هزینه سود بازرگانی و 
نهایتاً در شرایط رقابتی با سایر محصوالت در بازار کامیون هاي تجاري از امتیاز بهتري برخوردار خواهد بود



شــرکت سایپــا دیــزل ( سهامـــی عـــام )                                                                                  
گــزارش هیــأت مدیــره به مجمــع عمومــی عــادي سالیانــه صاحبــان سهــام

29/12/1394براي ســال مالــی منتهــی به 

٣١


