
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رانیا یشرکت ها یبر عملکرد مال یلیتحل

 یسال ها یدر بازه زمان پایخودرو و سا

 89-5981 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 عنوان گزارش: 

  5981-89تحلیلی بر عملکرد مالی شرکت های ایران خودرو و سایپا در بازه زمانی سال های 

 بازرگانیپژوهشکده: 

 پژوهش های بازرگانی داخلیگروه 

 دکتر مجید جلیلیکننده: تهیه

 مدیر پروژه: محمد رضا سعادت

 5988ه: تابستان تاریخ تهی



  

  

 فهرست مطالب

 2 ............................................................................................................. جداول فهرست

 3 .............................................................................................................. اشکال فهرست

 3 ...................................................................................................................... مقدمه -1

 3 ......................................... خودرو رانیا شرکت انیز و سود صورت یاجمال یبررس -2

 5 ........................................................... خودرو رانیا شرکت ترازنامه یلیتفص یبررس -3

 11 .....................................................خودور رانیا شرکت ینگینقد یها نسبت لیتحل -4

 51 ...................................................................................................... یآن و یجار یها نسبت -4-5

 55 .................................................................................................. کاال یموجود شگرد دوره -4-2

 11 ................................................... پایسا شرکت انیز و سود صورت یاجمال یبررس -5

 14 ..................................................................... پایسا شرکت ترازنامه یلیتفص یبررس -6

 17 ................................................................ پایسا شرکت ینگینقد یها نسبت لیتحل -7

 57 ...................................................................................................... یآن و یجار یها نسبت -7-5

 59 .................................................................................................. کاال یموجود گردش دوره -7-2

 21 ......................................................................................... یریگجهینت و یبند جمع -8

 

  



  

  

 جداولفهرست 

 4 ....................................................... (الیر ونیلیم) خودرو رانیا شرکت انیز و سود یها سرفصل از یبرخ -5 جدول

 6 ................................................... (الیر ونیلیم) ارزش رهیزنج در خودرو رانیا شرکت یها نهیهز سرفصل -2 جدول

 9 ............................................................... (الیر ونیلیم) خودرو رانیا دیتول و اتیعمل حلقه یها نهیهز زیر -9 جدول

 59 ................................................................. (الیر ونیلیم) پایسا شرکت انیز و سود یها سرفصل از یبرخ -4 جدول

 54 ............................................................. (الیر ونیلیم) ارزش رهیزنج در پایسا شرکت یها نهیهز سرفصل -2 جدول

 
  



  

  

 اشکالفهرست 

 7 ................................................................... (الیر ونیلیم) خودرو رانیا شرکت نهیهز یها سرفصل راتییتغ -5 شکل

 9 ............................................... 5987 سال در خودرو رانیا شرکت «دیتول و اتیعمل حلقه» یا نهیهز یاجزا -2 شکل

 8 ............................................... 5986 سال در خودرو رانیا شرکت «دیتول و اتیعمل حلقه» یا نهیهز یاجزا -9 شکل

 8 ............................................... 5981 سال در خودرو رانیا شرکت «دیتول و اتیعمل حلقه» یا نهیهز یاجزا -4 شکل

 51 ............................................................................................. خودرو رانیا شرکت یآن و یجار یها نسبت  -1 شکل

 55 ....................................................................................... خودرو رانیا شرکت یبرا کاال گردش دوره نسبت -6 شکل

 51 ............................................................................. (الیر ونیلیم) پایسا شرکت نهیهز یها سرفصل راتییتغ -7 شکل

 56 ..........................................................5987 سال در پایسا شرکت «دیتول و اتیعمل حلقه» یا نهیهز یاجزا -9 شکل

 57 ..........................................................5986 سال در پایسا شرکت «دیتول و اتیعمل حلقه» یا نهیهز یاجزا -8 شکل

 57 ....................................................... 5981 سال در پایسا شرکت «دیتول و اتیعمل حلقه» یا نهیهز یاجزا -51 شکل

 59 ....................................................................................................... پایسا شرکت یآن و یجار یها نسبت  -55 شکل

 58 ................................................................................................... پایسا شرکت یبرا کاال گردش دوره نسبت -6 شکل

 
 

 



 5981-89  یسال ها یدر بازه زمان پایخودرو و سا رانیا یشرکت ها یبر عملکرد مال یلیتحل 

 

  



 5981-89  یسال ها یدر بازه زمان پایخودرو و سا رانیا یشرکت ها یبر عملکرد مال یلیتحل 

 

  

 خالصه مدیریتی

، مازاد 5987مهمترین دالیل عملکرد منجر به زیان شرکت های سایپا و ایران خودرو در دوره مالی سال 

درصد درآمد  59های مالی )معادل بهای فروش محصوالت و تحمیل هزینهبهای تمام شده نسبت به 

درصد درآمد عملیاتی برای سایپا( است. همچنین هزینه خرید قطعات  91درو و عملیاتی برای ایران خو

و مواد مستقیم برای هر دو شرکت نیز جهش قابل مالحظه ای داشته و این رقم برای ایران خودرو 

این امر نشان می دهد که با وجود . درصد برآورد شده است 75درصد و برای سایپا معادل  11معادل 

مبنی بر حمایت از تامین نهاده ها و مواد اولیه صنایع با قیمت های  5987ت طی سال سیاست های دول

 مصوب، این دو شرکت با افزایش های قابل مالحظه ای در نرخ تامین مواد اولیه خود مواجه شده اند.

در کنار موارد فوق بخش عمده دیگری از افزایش هزینه این شرکت ها مربوط به عدم ایفای تعهدات 

وش )برای هر دو شرکت(، هزینه ناشی از زیان تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی )برای سایپا( و فر

  هزینه جذب نشده در تولید )برای هر دو شرکت( در دوره مذکور است.

با توجه به حجم باالی زیان انباشته شرکت های خودروسازی، پیگیری و اجرای اقدامات ذیل توسط 

 وس فعالیت ها قرار گیرد.آن ها می تواند در رئ

  بهای تمام شده میان هدف کاهش فاصله  باافزایش معقول نرخ فروش محصوالت

 عملیاتی و درآمد عملیاتی

  کاهش بهای تمام شده محصوالت از طریق مدیریت بهینه خرید و قطعات، کاهش

 ی، افزایش تیراژ تولید و بهره مندی بهینه از ظرفیت هاهزینه های تولید و لجستیک

 تولیدی و غیرتولیدی

  بهینه سازی تخصصی دارایی ها غیرمولد و جایگزینی پروژه های با ارزش افزوده باال

 با سرمایه گذاری های غیرتخصصی و زیان ده

 بهینه سازی منابع تامین مالی با هدف کاهش هزینه های تامین مالی 
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 مقدمه
 

شرکت ها، صورت های مالی است. با استفاده از صورت یکی از ابزارهای اساسی و کارا به منظور بررسی عملکرد 

های مالی می توان برآیندی دقیق از صورت هزینه ها و درآمدهای یک شرکت را استخراج نموده و کاستی ها و 

ضعف های مرتبط با هر سرفصل هزینه ای را تبیین نمود. در این گزارش صورت های مالی دو شرکت اصلی 

)وجود  5981-86سی قرار گرفته و بر اساس شرایط حاکم بر بازار به دو بازه زمانی خودروسازی کشور مورد برر

)انحصار مطلق داخلی به واسطه ممنوعیت واردات(  5987-89رقابت نسبی به واسطه امکان واردات خودرو( و 

ینه ر هزدر هر دوره سعی بر آن است تا چالش های مالی هر شرکت و سرفصل هزینه ای موثر بتقسیم می شود. 

ها تبیین و استخراج گردد تا کانال های هزینه ای وارده بر دو شرکت یاد شده که منجر به زیان دهی آنان شده 

 .است مشخص شوند

 بررسی اجمالی صورت سود و زیان شرکت ایران خودرو
. 5را نمایش می دهد 5981-89سرفصل های صورت سود و زیان شرکت ایران خودرو در بازه زمانی  5جدول 

)سال شروع تحریم صنعت خودرو(  5987همان گونه که مالحظه می شود، درآمد عملیاتی این شرکت در سال 

هزار میلیارد ریال  214هزار میلیارد ریال در سال قبل به رقم  954با کاهش قابل مالحظه ای روبرو شده و از رقم 

خودرو نیز با سیر نزولی همراه شده )کاهش  رسیده است. هرچند بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی شرکت ایران

درصد(، بدیهی به نظر  41درصدی(، اما با توجه به افت تیراژ تولید قابل توجه این شرکت )نزدیک به  21حدود 

 جهش قابل مالحظه ای داشته است. 5987می رسد که بهای تمام شده تولید هر دستگاه خودرو در سال 

درصد بوده،  1.1به طور میانگین  5981-86خودرو در بازه زمانی سال های حاشیه سود عملیاتی شرکت ایران 

در کنار افت تیراژ تولید و کاهش فروش،  درصد رسیده است. 91به میانگین منفی  5989و  5987اما در سال های 

لید است. ومهمترین عاملی که در این زمینه تاثیرگذار بوده عدم افزایش قیمت فروش متناسب با بهای تمام شده ت

                                                 
ماهه سال  6 یمال یگزارش منتشر نشده اند، از صورت ها میدر زمان تنظ یخودروساز یشرکت ها 5989ماهه سال  52 یمال یبا توجه به آنکه صورت ها 5

 .استفاده شده است 5989
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درصدی هزینه تامین قطعات و مواد اولیه باالتر از متوسط افزایش نرخ فروش محصوالت  11چراکه رشد نزدیکه به 

 بوده است. 5987این شرکت درسال 

برای حاشیه سود خالص این شرکت نیز تکرار شده و مقدار این  روی داده برای حاشیه سود عملیاتی، روند

رسیده است.  روند های ذکر شده به خوبی  5987درصد در سال  -45.6به  5981 درصد در سال 1.8شاخص از 

سود خالص  هیحاش شتری)به واسطه نزول ب یاتیعمل ریو غ مبین عدم توانایی در کنترل و کاهش هزینه های عملیاتی

های تمام ش بو یا به عبارت دیگر عدم رشد درآمدهای عملیاتی متناسب با افزای (یاتیسود عمل هینسبت به حاش

 شده درآمدهای عملیاتی در شرکت ایران خودرو است. 

 برخی از سرفصل های سود و زیان شرکت ایران خودرو )میلیون ریال( -1جدول 

 5989ماه  6 5987 5986 5981 سرفصل های سود و زیان

 558.951.258 214.941.822 954.464.857 217.915.515 درآمد های عملیاتی

 (598.788.941) (296.579.112) (281.919.645) (294.579.716) بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

 (7.211.954) (54.155.219) (54.155.219) (56.594.178) هزینه های فروش اداری و عمومی

 2.421.814 51.915.551 55.274.872 8.779.698 سایر درآمدهای عملیاتی

 (52.981.919) (21.187.911) (5.442.416) (2.999.986) ی عملیاتیسایر هزینه ها

 (97.669.794) (61.119.219) 54.492.194 54.492.618 سود )زیان( عملیاتی

 (95) (28) 1 6 )درصد( 5حاشیه سود عملیاتی

 (56.911.811) (27.149.219) (21.974.242) (57.584.698) هزینه های مالی

 هی)درآمد سرما یاتیرعملیغ یها نهیو هز ردرآمدهایسا 

 (ها یگذار

2.191.962 2.191.289 5.161.296 221.124 

 5.548.596 5.122.918 4.591.868 2.471.912 ()اقالم متفرقه یاتیرعملیغ یها نهیو هز ردرآمدهایسا 

                                                 
 یسودآور زانینسبت باالتر باشد م نیاست که هرچه ا نیا انگریو ب پردازدیشرکت م یسودآور ندیدر فرآ یاتیعمل یهانهیبه کنترل هز یاتیسود عمل هیحاش 5

 است. شتریب یاتیعمل یهانهیآن در کاهش هز ییشرکت و توانا
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 (12.648.874) (94.818.291)  974.614 2.248.194 سود )زیان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 

 1 1 1 1 مالیات

 (12.648.874) (94.818.291)  974.614 2.248.194 سود )زیان( خالص

 (49.8) (45.6) 1.9 1.8 )درصد( 5حاشیه سود خالص

 ماخذ: صورت های مالی شرکت ایران خودرو

 بررسی تفصیلی ترازنامه شرکت ایران خودرو
شرکت ایران خودرو حاکی از دو روند افزایشی ملموس مطالعه سهم هزینه ای حلقه های مختلف زنجیره ارزش 

)سایر حلقه ها روندی نرمال را در تغییرات هزینه ای داشته اند(. مطابق با نتایج و یک روند به ظاهر نزولی است 

 4.459( داشته و از رقم 5981-87بیشترین افزایش را در دوره بررسی )« عملیات و تولید»جدول ذیل، حلقه 

« تامین مالی»رسیده است. پس از آن حلقه  5987میلیارد ریال در سال  58.262به رقم  5986ال در سال میلیارد ری

در جایگاه دوم اثرگذاری بر سبد هزینه های ایران خودرو بوده  27.149میلیارد ریال به  21.974با افزایش از رقم 

 است. 

تدارکات وروی و »، سهم حلقه «تامین مالی»و « یدعملیات و تول»در کنار افزایش ملموس روی داده در دو حلقه 

درصدی ایران خودرو در سال  41نیز در ظاهر با کاهش مواجه شده، اما با توجه به افت تیراژ تولید « خروجی

 درصد افزایش داشته است. 11نسبت به سال قبل، می توان نتیجه گرفت که هزینه این حلقه نیز نزدیک به  5987

  

                                                 
 یسودآور زانین مباالتر بود انگریباشد ب شترینسبت ب نیو هرچه ا پردازدیم شرکت یسودآور ندیدر فرآ یاتیرعملیغ یهانهیکنترل هزبه سود خالص  هیحاش 5

 آن است. یباال ییکارا یشرکت و به عبارت یهانهیآن در کاهش کل هز ییشرکت و توانا
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 سرفصل هزینه های شرکت ایران خودرو در زنجیره ارزش )میلیون ریال( -2جدول 

 ماخذ: محاسبات پژوهش بر اساس صورت های مالی شرکت ایران خودرو

شکل زیر روند تغییرات سرفصل های هزینه ای شرکت ایران خودرو را مطابق با نتایج جدول باال نشان می دهد. 

 5987است که در سال « حلقه عملیات و تولید»همان گونه که شرح داده شد، عمده تغییر رخ داده مربوط به 

 سرفصل هزینه

 راتییتغ 57 56 55

سال 

5987 

نسبت به 

دو سال 

 قبل

 سهم

 )درصد(

 مقدار 

 )میلیون ریال(

 سهم

 )درصد(

 مقدار 

 )میلیون ریال(

 سهم

 )درصد(

 مقدار 

 )میلیون ریال(

1.871.8192 7.7 منابع انسانی   7.2 24.117.745 54 27.179.426 - 

 27.149.622 54 21.974.242 6.5 57.584.698 6.9 تامین مالی  

روند 

افزایشی 

 ملموس

 516.117.919 9.5 275.966.785 9.5 259.154.779 7.9 تدارکات ورودی و خروجی  

روند 

افزایشی 

ملموس 

 متناسب با

تیراژ 

 تولید

615.258.6 2.4 عملیات و تولید    5.9 4.459.197 8.8 58.262.541 

روند 

افزایشی 

 ملموس

بازاریابی، فروش و خدمات پس  

 از فروش 
4.9 55.699.175 9.4 55.229.797 1.1 8.621.527 - 

 - 5.515.858 1.6 581.849 1.5 962.261 1.5 سایر هزینه ها  
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، بیشترین «5حلقه عملیات و تولید»ای برابری داشته است. در میان اجزای هزینه  4جهشی  5986نسبت به سال 

 21.187به  5986میلیارد ریال در سال  5.442است به نوعی که از « سایر هزینه های عملیاتی»جهش مرتبط با 

رسیده است. نگاهی به صورت سود و زیان و گزارش حسابرسی شرکت ایران خودرو  5987میلیارد ریال در سال 

 9.8این شرکت نسبت به سال قبل « هزینه های جذب نشده در تولید»که  نیز حاکی از آن است 5987در سال 

رسیده است که  5987میلیارد ریال  در سال  8.861به رقم  5986میلیارد ریال در سال  5.525برابر شده و از رقم 

ه درصدی هزین 91ماهیت آن در صورت مالی این شرکت ناشناخته است. در کنار این موضوع، تورم نزدیک به 

درصد  9نسبت به سال قبل نیز قابل توجه است که این افزایش نزدیک به  5987های مالی این شرکت در سال 

 را تشکیل داده است. 5987کل زیان این شرکت در سال 

 
 تغییرات سرفصل های هزینه شرکت ایران خودرو )میلیون ریال( -1شکل 

 س صورت های مالی ایران خودرو )مقادیر تدارکات ورودی و خروجی در سمت راست نمودار نمایش داده شده است(.ماخذ: محاسبات پژوهش بر اسا

                                                 
 یارنگهد، خدمات دیخر ،زاتیآالت و تجه نیاستهالک اموال، ماش، (میرمستقیکارخانه )مواد غ یمواد، ابزار و ملزومات مصرف یها نهیهزاین اجزا عبارتند از:  5

 ، هزینه های عملیاتیساخته شده یموجود رییتغ، ساخت انیدر جر یموجود رییتغ ،ب، برق و سوخت، آزاتیآالت و تجه نیاموال، ماش راتیو تعم
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منابع انسانی   تامین مالی 

عملیات و تولید  بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش 

سایر هزینه ها  تدارکات ورودی و خروجی  
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با توجه به تغییرات عدیده رخ داده در حلقه عملیات و تولید، ریز هزینه های مورد بررسی قرار می گیرد. همان 

سایر هزینه »مربوط به  5987این حلقه در سال گونه که مشاهده می شود، عمده افزایش روی داده در هزینه های 

 بخش بزرگی از آن را تشکیل می دهد.« 5هزینه های جذب نشده در تولید»است که « های عملیاتی

 ریز هزینه های حلقه عملیات و تولید ایران خودرو )میلیون ریال( -3جدول 

 1357 1356 1355 ریز هزینه های حلقه عملیات و تولید

 21.187.911 5.442.416 2.999.986 سایر هزینه های عملیاتی  

 5.248.555 5.177.791 5.411.497 هزینه های مواد، ابزار و ملزومات مصرفی کارخانه )مواد غیرمستقیم(  

 5.292.155 5.215.179 2.597.996 استهالک اموال، ماشین آالت و تجهیزات   

 667.754 479.859 645.151 خرید خدمات   

 5.986.918 5.426.974 5.197.561 نگهداری و تعمیرات اموال، ماشین آالت و تجهیزات   

 297.561 248.992 275.684 اب، برق و سوخت  

 

را نشان می دهد. همان گونه که  5987شکل زیر اجزای هزینه ای حلقه عملیات و تولید ایران خودرو در سال 

درصد است که در مقایسه با سال های  94ایر هزینه های عملیاتی در این سال حدود مالحظه می شود، سهم س

 رشد باالیی داشته است. 5986و  5981

 

 1357شرکت ایران خودرو در سال « حلقه عملیات و تولید»اجزای هزینه ای  -2شکل 

                                                 
د. جذب نشده ان دیگردد اما در تول یرکت متحمل مشود که ش یگفته م ییها نهیجذب نشده وجود دارد که به هز هزینهبه نام  یکاال، واژه ا دیدر روند تول 5

 شوند. یم دیکه باعث توقف در تول ییها نهیمانند هز

سایر هزینه های 
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را نشان می دهد. همان گونه که  5986درو در سال شکل زیر اجزای هزینه ای حلقه عملیات و تولید ایران خو

 همهمترین قلم هزینه این حلقه بود درصد 21مالحظه می شود، هزیه های مواد، ابزار و ملزومات مصرفی با سهم 

 است و پس از آن نگهداری و تعمیرات ماشین آالت و سایر هزینه های عملیاتی قرار داشته است.

 

 1356شرکت ایران خودرو در سال « حلقه عملیات و تولید»اجزای هزینه ای  -3شکل 

را نشان می دهد. همان گونه که  5981شکل زیر اجزای هزینه ای حلقه عملیات و تولید ایران خودرو در سال 

و ملزومات مالحظه می شود، در کنار سایر هزینه های عملیاتی، استهالک ماشین آالت و هزینه های مواد، ابزار 

 مصرفی عمده اقالم تشیکل دهنده این سرفصل هزینه ای در این سال هستند.

 

 1355شرکت ایران خودرو در سال « حلقه عملیات و تولید»اجزای هزینه ای  -4شکل 
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 تحلیل نسبت های نقدینگی شرکت ایران خودور

 نسبت های جاری و آنی

نشان می  5998-89ای جاری و آنی شرکت ایران خودرو در بازه زمانی سال های نمودار زیر وضعیت نسبت ه

قرار داشته، اما با کاهش  5دهد. هرچند نسبت جاری شرکت ایران خودرو در طول دوره برررسی در حدود عدد 

نشان می دهد که موجودی نقدینگی این شرکت کفایت پرداخت بدهی های آن را  5989به مقدار صفر درسال 

 داشته است. ن

)ناشی از عدم رشد قیمت های فروش به تناسب همان گونه که مالحظه می شود، بنیه ضعیف قدرت نقدینگی 

در طول دوره بررسی موجب مقادیر پایین برای نسبت های جاری و آنی این  هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی(

ان افزایش این نسبت در طول دوره بررسی به (. الزم به ذکر است عدم تو5شرکت شده است )مقادیر کمتر از 

خوبی چالش های تامین مالی شرکت ایران خودرو را در طول دوره بررسی را نشان می دهد به نوعی که هر گونه 

 تامین مالی بلند مدت توسط این شرکت می توانست در بهبود نسبت های مذکور نقش اساسی را ایفا کند.

 

 نسبت های جاری و آنی شرکت ایران خودرو  -5شکل 

1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397

جاری 0.73 0.76 0.85 0.84 0.9 1.02 0.77 0.77 0.7

آنی 0.59 0.62 0.66 0.64 0.74 0.91 0.68 0.67 0.18

0

1
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 دوره گردش موجودی کاال

گونه که مالحظه می شود، دوره شکل زیر دوره گردش کاال در شرکت ایران خودرو را نشان می دهد. همان

با افزایش همراه شده است که نشان  5987-89و  5985-82گردش کاالی این شرکت در دو بازه زمانی سال های 

ش سرمایه گذاری شرکت در موجودی کاال بواسطه چالش های پیش روی شرکت در تامین مواد اولیه و از کاه

افزایش جهش  5987قطعات واسطه ای مورد نیاز است. همان گونه که مالحظه می شود، این نسبت در سال مالی 

رکت نیز نبوده است. واری داشته که نشان می دهد حتی بهای فروش آن سال به میزان متوسط موجود کاالی ش

نشان دهنده بهبود و روند رو به رشد وضعیت تولید و فروش شرکت ایران  5989البته کاهش این نسبت در سال 

 خودرو است.

 

 نسبت دوره گردش کاال برای شرکت ایران خودرو -6شکل 

 بررسی اجمالی صورت سود و زیان شرکت سایپا
و  5987نشان می دهد در سال  59815-89ورت سود و زیان شرکت سایپا در بازه زمانی بررسی سرفصل های ص

همزمان با شروع تحریم های صنعت خودرو، درآمد عملیاتی این شرکت با کاهش قابل توجهی روبرو شده و از 

                                                 
ماهه سال  6 یمال یگزارش منتشر نشده اند، از صورت ها میدر زمان تنظ یخودروساز یشرکت ها 5989ماهه سال  52 یمال یبا توجه به آنکه صورت ها 5

 .استفاده شده است 5989
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د بهای تمام شده هزار میلیارد ریال رسیده است. در کنار این موضوع هرچن 94هزار میلیارد ریال به رقم  559رقم 

تفاوت قابل مالحظه ای نداشته، اما با توجه  5986نسبت به سال  5987درآمدهای عملیاتی این شرکت در سال 

 ل مالحظهدرصدی، می توان نتیجه گرفت که بهای تولید هر خودرو در این سال جهش قاب 97به افت تیراژ تولید 

 ای را تجربه کرده است.

درصد  -49به  5981درصد در سال  52کت نیز طی بازه مذکور با روندی پرشتاب از حاشیه سود عملیاتی این شر

درجه رسیده است. روند فوق برای حاشیه سود  -27به  5989نزول کرده و در نهایت در سال  5987در سال 

درصد در سال  -66به  5981درصد در سال  55خالص این شرکت نیز مشاهده می شود و مقدار این شاخص از 

تغییر نموده است. این روندها نشان می دهد که همانند شرکت  5989ماهه نخست سال  6درصد در  -15و  5987

ایران خودرو، شرکت سایپا نیز در کنترل و کاهش هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی )به واسطه نزول بیشتر 

رشد درآمدهای عملیاتی خود را  حاشیه سود خالص نسبت به حاشیه سود عملیاتی( ناتوان بوده  و نتوانسته

 متناسب با افزایش بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی مدیریت نماید.

همچنین روند افزایشی در سایر هزینه های عملیاتی این شرکت نیز نظیر ایران خودرو مشاهده می شود، به نوعی 

زیان تعهدات معوق »موثر بر آن  برابر شده است که مهمترین اقالم 911بیش از  5987که این مقدار در سال 

 بوده است.« زیان تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی»و « هزینه های جذب نشده»، «فروش
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 برخی از سرفصل های سود و زیان شرکت سایپا )میلیون ریال( -4جدول 

 5989ماه  6 5987 5986 5981 سرفصل های سود و زیان

 19.982.919 94.749.852 559.968.454 81.427.421 درآمد های عملیاتی

 (72.975.745) (514.275.944) (511.985.592) (75.148.896) بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

 (1.869.915) (8.996.591) (52.541.942) (9.859.125) هزینه های فروش اداری و عمومی

 4.811.982 996.685 918.957 1 سایر درآمدهای عملیاتی

 (781.912) (7.185.691) 1 (29.576) سایر هزینه های عملیاتی

 (51.999.544) (96.569.155) 5.682.217 51.445.282 سود )زیان( عملیاتی

 (27) (49) 5 52 حاشیه سود عملیاتی )درصد(

 (51.861.896) (26.145.821) 58.419.919 (52.915.227) هزینه های مالی

 یگذار هی)درآمد سرما یاتیرعملیغ یها نهیو هز ردرآمدهایسا 

 (ها

52.124.128 6.665.968 5.285.595 844.556 

 811.988 6.595.929 (999.892) 1 ()اقالم متفرقه یاتیرعملیغ یها نهیو هز ردرآمدهایسا 

 (28.814.161) (11.297.427) (55.998.564) 51.564.924 سود )زیان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 

 1 (145.198) 1 1 مالیات

 (28.814.161) (11.928.156) (55.968.594) 51.564.924 سود )زیان( خالص

 (15) (66) (51) 55 حاشیه سود خالص )درصد(

 ماخذ: صورت های مالی شرکت سایپا
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 بررسی تفصیلی ترازنامه شرکت سایپا
نشان دهنده روندهای ملموس  5987یره ارزش شرکت سایپا در سال مطالعه سهم هزینه ای حلقه های مختلف زنج

است  5986این شرکت به نسبت سال « تدارکات ورودی و خروجی»و « تامین مالی»افزایشی در هزینه های حلقه 

 52.915)سایر حلقه ها روندی نرمال را در تغییرات هزینه ای داشته اند(. هزینه های تامین مالی این شرکت از رقم 

 211رسیده که حاکی از افزایش نزدیک به  5987میلیارد ریال در سال  26.145به رقم  5981میلیارد ریال در سال 

 درصد بوده است(.   97معادل  5986نسبت به سال  5987درصدی طی دو سال است )این افزایش برای سال 

افزایش اندکی را نشان می دهد  همچنین هرچند روند تغییرات هزینه تدارکات ورودی و خروجی شرکت سایپا

درصد سایپا در  97درصد افزایش داشته است، اما با توجه به کاهش تیراژ تولید  7تنها  5987و این رقم در سال 

درصد افزایش  75نزدیک به  5این سال، می توان نتیجه گرفت که بار هزینه های تامین قطعات و مواد مستقیم

 داشته است.

 

 سرفصل هزینه های شرکت سایپا در زنجیره ارزش )میلیون ریال( -5جدول 

 سرفصل هزینه
تغییرات سال  57 56 55

نسبت به دو  5987

 سال قبل
 سهم

 )درصد(

 مقدار 

 )میلیون ریال(

 سهم

 )درصد(

 مقدار 

 )میلیون ریال(

 سهم

 )درصد(

 مقدار 

 )میلیون ریال(
 - 51.725.971 1،179 8.955.817 1،174 7.919.164 1،176 منابع انسانی 

 26.145.821 1،59 58.419.919 1،511 52.915.227 1،524 تامین مالی  
روند افزایشی 

 ملموس

 87.211.529 1،619 81.822.897 1،724 18.795.548 1،195 تدارکات ورودی و خروجی  

روند افزایشی 

متناسب با ملموس 

 تیراژ تولید

911،1 عملیات و تولید    9.114.282 1،191 4.972.699 1،197 1.469.866 - 

 - 8.996.591 1،164 52.541.942 1،187 9.859.125 1،197 بازاریابی، فروش و خدمات پس از فروش  

 - 89.952 1،115 584.691 1،112 917.675 1،119 سایر هزینه ها  

                                                 
 کی از هزینه های تداراکات ورودی و خروجی مربوط به خرید کاالی ساخته شده از سایر شرکت های تابعه خودروساز است.بخش اند 5
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 ماخذ: محاسبات پژوهش بر اساس صورت های مالی سایپا

ر د د تغییرات سرفصل های هزینه ای شرکت سایپا را مطابق با نتایج جدول باال نشان می دهد.شکل زیر رون

شرکت سایپا، توجه به این نکته ضروری است که هرچند مقادیر آن طی دوره « عملیات و تولید»خصوص حلقه 

ته  شده این شرکت مذکور تقریبا ثابت مانده است، اما این امر عمدتا به واسطه عدم فروش موجودی های ساخ

است که منجر به کاهش بهای آن از هزینه حلقه عملیات و تولید شده است )بدون در نظر  5987در طی سال 

گرفتن کاهش ناشی از عدم فروش موجودی های ساخته شده، هزینه حلقه عملیات و تولید شرکت سایپا در سال 

 نشان می دهد(. 5986رصدی را نسبت به سال د 89میلیارد ریال است که افزایش  59.116برابر با  5987

 

 

 تغییرات سرفصل های هزینه شرکت سایپا )میلیون ریال( -7شکل 
 )مقادیر تدارکات ورودی و خروجی در سمت راست نمودار نمایش داده شده است(.ماخذ: محاسبات پژوهش بر اساس صورت های مالی سایپا 

ده شرکت سایپا تقریبا ثابت مان« عملیات و تولید»آن است که هرچند سهم هزینه های حلقه  اما نکته قابل توجه

، سهم قالب هزینه ای این 5987است، اما سهم اجزای آن تغییرات قابل توجهی داشته است، به نوعی که در سال 

رکت شملیات و تولید شکل زیر اجزای هزینه ای حلقه عحلقه مربوط به سایر هزینه های عملیاتی بوده است. 
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را نشان می دهد. همان گونه که مالحظه می شود، سهم سایر هزینه های عملیاتی در این  5987در سال  سایپا

 رشد باالیی داشته است. 5986و  5981درصد است که در مقایسه با سال های  16سال حدود 

 

 1357در سال  سایپاشرکت « ولیدحلقه عملیات و ت»اجزای هزینه ای  -8شکل 

متاثر از سهم عمده خرید  5987برخالف سال  5986اجزای هزینه ای حلقه عملیات و تولید شرکت سایپا در سال 

 درصد از هزینه های این حلقه را به خود اختصاص داده است.  99خدمات است به طوری که 
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 1356در سال  سایپاشرکت « ه عملیات و تولیدحلق»اجزای هزینه ای  -5شکل 

همان گونه که در شکل زیر مالحظه می شود، سهم اجزای هزینه ای حلقه عملیات و تولید شرکت ایران خودرو 

است. و خرید خدمات بخش مهمی از اجزای هزینه ای این بخش را  5986نیز تقریبا مشابه سال  5981در سال 

 به خود اختصاص داده است. 

 

 1355در سال  سایپاشرکت « حلقه عملیات و تولید»اجزای هزینه ای  -11شکل 
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و همچنین  5982-89مالحظه می شود شرایط نقدینگی و تامین مالی این شرکت در سال های همان گونه که 

شده اند(. مشابه روند  1.1در شرایط بحرانی قرار گرفته است )مقادیر نسبت های ذکر شده کمتر از  89-5987

وانی شرکت فته، ناتشرکت ایران خودرو، پایین بودن این نسبت با توجه به سایر شاخص های مورد بررسی قرار گر

 سایپا در روش های تامین مالی بلند مدت را نشان می دهد.  
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 نسبت های جاری و آنی شرکت سایپا  -11شکل 

 

 دوره گردش موجودی کاال

 گونه که مالحظه می شود، دوره گردش کاالیشکل زیر دوره گردش کاال در شرکت سایپا را نشان می دهد. همان

با افزایش همراه شده است که نشان از کاهش  5987-89و  5985-82این شرکت در دو بازه زمانی سال های 

سرمایه گذاری شرکت در موجودی کاال بواسطه چالش های پیش روی شرکت در تامین مواد اولیه و قطعات 

افزایش جهش واری  5987واسطه ای مورد نیاز است. همان گونه که مالحظه می شود، این نسبت در سال مالی 

داشته اما در مقایسه با شرکت ایران خودرو به مراتب در درجات پایین تری قرار گرفته است. از این رو می توان 

نتیجه گرفت که وضعیت فروش شرکت سایپا در مقایسه با شرکت ایران خودرو در شرایط بهتری قرار داشته 

بواسطه افزایش تولید و  5989وضعیت شرکت سایپا نیز در سال است. مشابه روند طی شده برای ایران خودرو، 

 فروش با بهبود مواجه شده است.
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 نسبت دوره گردش کاال برای شرکت سایپا -12شکل 
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 گیریجمع بندی و نتیجه
، مازاد بهای 5987سال مهمترین دالیل عملکرد منجر به زیان شرکت های سایپا و ایران خودرو در دوره مالی 

درصد درآمد عملیاتی برای ایران  59های مالی )معادل بهای فروش محصوالت و تحمیل هزینهتمام شده نسبت به 

درصد درآمد عملیاتی برای سایپا( است. همچنین هزینه خرید قطعات و مواد مستقیم برای هر دو  91خودرو و 

 75درصد و برای سایپا معادل  11قم برای ایران خودرو معادل شرکت نیز جهش قابل مالحظه ای داشته و این ر

مبنی بر حمایت  5987این امر نشان می دهد که با وجود سیاست های دولت طی سال . درصد برآورد شده است

از تامین نهاده ها و مواد اولیه صنایع با قیمت های مصوب، این دو شرکت با افزایش های قابل مالحظه ای در 

در کنار موارد فوق بخش عمده دیگری از افزایش هزینه این شرکت  ن مواد اولیه خود مواجه شده اند.نرخ تامی

ها مربوط به عدم ایفای تعهدات فروش )برای هر دو شرکت(، هزینه ناشی از زیان تسعیر دارایی ها و بدهی های 

  ره مذکور است.ارزی )برای سایپا( و هزینه جذب نشده در تولید )برای هر دو شرکت( در دو

 سایر نکات کلیدی گزارش به تفکیک هر خودروساز به شرح زیر است.

 شرکت ایران خودرو:

  سال شروع تحریم صنعت خودرو( با کاهش قابل مالحظه  5987درآمد عملیاتی این شرکت در سال(

ال رسیده هزار میلیارد ری 214هزار میلیارد ریال در سال قبل به رقم  954ای روبرو شده و از رقم 

 . که به طور عمده ناشی از کاهش تیراژ تولید و فروش بوده است است

  1.1به طور میانگین  5981-86حاشیه سود عملیاتی شرکت ایران خودرو در بازه زمانی سال های 

درصد رسیده است. این روند برای  91به میانگین منفی  5989و  5987درصد بوده، اما در سال های 

به  5981درصد در سال  1.8این شرکت نیز تکرار شده و مقدار این شاخص از  حاشیه سود خالص

رسیده است.  روند های ذکر شده به خوبی مبین عدم توانایی در کنترل  5987درصد در سال  -45.6

و کاهش هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی )به واسطه نزول بیشتر حاشیه سود خالص نسبت به 

عدم رشد درآمدهای عملیاتی متناسب با نشان دهنده و یا به عبارت دیگر حاشیه سود عملیاتی( 

 افزایش بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی در شرکت ایران خودرو است. 

  مطالعه سهم هزینه ای حلقه های مختلف زنجیره ارزش شرکت ایران خودرو حاکی از دو روند

روندی نرمال را در تغییرات هزینه ای داشته  افزایشی ملموس و یک روند نزولی است )سایر حلقه ها

 4.459( داشته و از رقم 5981-87بیشترین افزایش را در دوره بررسی )« عملیات و تولید»اند(. حلقه 

درصد  991) رسیده است 5987میلیارد ریال در سال  58.262به رقم  5986میلیارد ریال در سال 
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میلیارد ریال  27.149میلیارد ریال به  21.974افزایش از رقم با « تامین مالی». پس از آن حلقه افزایش(

در کنار در جایگاه دوم اثرگذاری بر سبد هزینه های ایران خودرو بوده است. درصد افزایش(  99)

تدارکات وروی »، سهم حلقه «تامین مالی»و « عملیات و تولید»افزایش ملموس روی داده در دو حلقه 

درصدی ایران خودرو در  41اجه شده، اما با توجه به افت تیراژ تولید نیز با کاهش مو« و خروجی

درصد  11نسبت به سال قبل، می توان نتیجه گرفت که هزینه این حلقه نیز نزدیک به  5987سال 

 افزایش داشته است.

  5986نسبت به سال  5987است که در سال « حلقه عملیات و تولید»عمده تغییر رخ داده مربوط به 

، بیشترین جهش «9حلقه عملیات و تولید»برابری داشته است. در میان اجزای هزینه ای  4 جهشی

 21.187به  5986میلیارد ریال در سال  5.442مرتبط با سایر هزینه های عملیاتی است به نوعی که از 

نگاهی به صورت سود و زیان و گزارش حسابرسی شرکت رسیده است.  5987میلیارد ریال در سال 

این شرکت « هزینه های جذب نشده در تولید»نیز حاکی از آن است که  5987ان خودرو در سال ایر

میلیارد  8.861به رقم  5986میلیارد ریال در سال  5.525برابر شده و از رقم  9.8نسبت به سال قبل 

رسیده که ماهیت آن در صورت مالی این شرکت ناشناخته است. در کنار این  5987ریال در سال 

نسبت به سال قبل  5987درصدی هزینه های مالی این شرکت در سال  91موضوع، تورم نزدیک به 

را تشکیل  5987درصد کل زیان این شرکت در سال  9نیز قابل توجه است که این افزایش نزدیک به 

 داده است.

  ی مالبررسی نسبت های جاری و نقد شرکت ایران خودرو نشان می دهد، شرایط نقدینگی و تامین

در شرایط بحرانی قرار گرفته است. پایین  5987-89و همچنین  5982-89این شرکت در سال های 

بودن این نسبت با توجه به سایر شاخص های مورد بررسی قرار گرفته، ناتوانی شرکت ایران خودرو 

 یدر روش های تامین مالی بلند مدت و بنیه ضعیف قدرت نقدینگی این شرکت در طول دوره بررس

را نشان می دهد. این امر به خوبی چالش های تامین مالی شرکت ایران خودرو را نشان می دهد به 

توانست در بهبود نسبت های مذکور نوعی که هر گونه تامین مالی بلند مدت توسط این شرکت می

 نقش اساسی را ایفا کند.

                                                 
 یارنگهد، خدمات دیخر ،زاتیآالت و تجه نیاستهالک اموال، ماش، (میرمستقیکارخانه )مواد غ یمواد، ابزار و ملزومات مصرف یها نهیهزاین اجزا عبارتند از:  9

 ، هزینه های عملیاتیساخته شده یموجود رییتغ، ساخت انیدر جر یموجود رییتغ ،ب، برق و سوخت، آزاتیآالت و تجه نیاموال، ماش راتیو تعم
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 شیبا افزا 5987-89و  5985-82 یسال ها یدر دو بازه زمان ایران خودرو شرکت یدوره گردش کاال 

 شیپ یکاال بواسطه چالش ها یشرکت در موجود یگذار هیهمراه شده است که نشان از کاهش سرما

در دوره گردش کاال است. نسبت  ازیمورد ن یو قطعات واسطه ا هیمواد اول نیشرکت در تام یرو

 زانیش آن سال به مفرو یبها یحتنشان می دهد داشته که  یجهش وار شیافزا 5987 یسال مال

نشان دهنده بهبود  5989نسبت در سال  نینبوده است. البته کاهش ا زیشرکت ن یمتوسط موجود کاال

 خودرو است.رانیو فروش شرکت ا دیتول تیو روند رو به رشد وضع

 شرکت سایپا:

  نشان می دهد در  59818-89بررسی سرفصل های صورت سود و زیان شرکت سایپا در بازه زمانی

و همزمان با شروع تحریم های صنعت خودرو، درآمد عملیاتی این شرکت با کاهش قابل  5987سال 

 28) هزار میلیارد ریال رسیده است 94هزار میلیارد ریال به رقم  559توجهی روبرو شده و از رقم 

. در کنار این موضوع هرچند بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی این شرکت در سال درصد کاهش(

درصدی،  97ای نداشته، اما با توجه به افت تیراژ تولید تفاوت قابل مالحظه 5986ت به سال نسب 5987

می توان نتیجه گرفت که بهای تولید هر خودرو در این سال جهش قابل مالحظه ای را تجربه کرده 

 است.  

  5981در سال  درصد 52حاشیه سود عملیاتی این شرکت نیز طی بازه مذکور با روندی پرشتاب از 

درجه رسیده است. روند  -27به  5989نزول کرده و در نهایت در سال  5987درصد در سال  -49به 

درصد در  55فوق برای حاشیه سود خالص این شرکت نیز مشاهده می شود و مقدار این شاخص از 

وده تغییر نم 5989ماهه نخست سال  6درصد در  -15و  5987درصد در سال  -66به  5981سال 

است. این روندها نشان می دهد که همانند شرکت ایران خودرو، شرکت سایپا نیز در کنترل و کاهش 

هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی )به واسطه نزول بیشتر حاشیه سود خالص نسبت به حاشیه سود 

مام شده های تعملیاتی( ناتوان بوده  و نتوانسته رشد درآمدهای عملیاتی خود را متناسب با افزایش ب

 درآمدهای عملیاتی مدیریت نماید.

 ود، شنیز نظیر ایران خودرو مشاهده می همچنین روند افزایشی در سایر هزینه های عملیاتی این شرکت

زیان »برابر شده است که مهمترین اقالم موثر بر آن  911بیش از  5987به نوعی که این مقدار در سال 

                                                 
ماهه سال  6 یمال یگزارش منتشر نشده اند، از صورت ها میدر زمان تنظ یخودروساز یشرکت ها 5989ماهه سال  52 یمال یبا توجه به آنکه صورت ها 8

 .استفاده شده است 5989
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بوده « زیان تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی»و « جذب نشده هزینه های»، «تعهدات معوق فروش

 است.

  نشان دهنده  5987مطالعه سهم هزینه ای حلقه های مختلف زنجیره ارزش شرکت سایپا در سال

است  5986این شرکت به نسبت سال « تامین مالی»روندهای ملموس افزایشی در هزینه های حلقه 

ر تغییرات هزینه ای داشته اند(. هزینه های تامین مالی این شرکت )سایر حلقه ها روندی نرمال را د

رسیده که  5987میلیارد ریال در سال  26.145به رقم  5981میلیارد ریال در سال  52.915از رقم 

نسبت به  5987درصدی طی دو سال است )این افزایش برای سال  211حاکی از افزایش نزدیک به 

 ه است(.  درصد بود 97معادل  5986سال 

  شرکت سایپا، توجه به این نکته ضروری است که هرچند مقادیر « عملیات و تولید»در خصوص حلقه

های آن طی دوره مذکور تقریبا ثابت مانده است، اما این امر عمدتا به واسطه عدم فروش موجودی

قه عملیات است که منجر به کاهش بهای آن از هزینه حل 5987ساخته  شده این شرکت در طی سال 

و تولید شده است )بدون در نظر گرفتن کاهش ناشی از عدم فروش موجودی های ساخته شده، هزینه 

 89میلیارد ریال است که افزایش  59.116برابر با  5987حلقه عملیات و تولید شرکت سایپا در سال 

 نشان می دهد(. 5986درصدی را نسبت به سال 

 سهم اجزای آن تغییرات ،شرکت سایپا« عملیات و تولید»حلقه  سهم هزینه های با وجود ثابت ماندن 

سایر ، سهم قالب هزینه ای این حلقه مربوط به 5987قابل توجهی داشته است، به نوعی که در سال 

، سهم عمده هزینه های این 5981و  5986هزینه های عملیاتی بوده است، در حالی که در سال های 

 شته است.بخش به خرید خدمات اختصاص دا

  همچنین الزم به ذکر است که هرچند روند تغییرات هزینه تدارکات ورودی و خروجی شرکت سایپا

دهد، اما با توجه به کاهش درصد افزایش را نشان می 7تنها  5987نرمال است و این رقم در سال 

اد مین قطعات و مودرصد سایپا در این سال، می توان نتیجه گرفت که بار هزینه های تا 97تیراژ تولید 

 درصد افزایش داشته است. 71نزدیک به  51مستقیم

  89مطابق با روند نسبت های جاری و آنی، شرایط نقدینگی و تامین مالی شرکت سایپا در سال های-

در شرایط بحرانی قرار گرفته است. مشابه روند شرکت ایران خودرو،  5987-89و همچنین  5982

                                                 
 بخش اندکی از هزینه های تداراکات ورودی و خروجی مربوط به خرید کاالی ساخته شده از سایر شرکت های تابعه خودروساز است. 51
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ه به سایر شاخص های مورد بررسی قرار گرفته، ناتوانی شرکت سایپا پایین بودن این نسبت با توج

 در روش های تامین مالی بلند مدت را نشان می دهد.  

  با  5987-89و  5985-82همچنین دوره گردش کاالی شرکت سایپا در دو بازه زمانی سال های

بواسطه چالش های افزایش همراه شده که نشان از کاهش سرمایه گذاری شرکت در موجودی کاال 

 دوره گردش کاال پیش روی شرکت در تامین مواد اولیه و قطعات واسطه ای مورد نیاز است. نسبت

داشته اما در مقایسه با شرکت ایران خودرو به مراتب در درجات  باالییافزایش  5987در سال مالی 

ا در وش شرکت سایپپایین تری قرار گرفته است. از این رو می توان نتیجه گرفت که وضعیت فر

مقایسه با شرکت ایران خودرو در شرایط بهتری قرار داشته است. مشابه روند طی شده برای ایران 

بواسطه افزایش تولید و فروش با بهبود مواجه شده  5989خودرو، وضعیت شرکت سایپا نیز در سال 

 است.
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