
1399/09/301398/07/301398/12/291398/10/30

ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال

:عمليات در حال تداوم

531,843 243,868 26,890 67,508  درآمد سود سهام

15,292 3,819 8,410 6,075  درامد سود تضمين شده

166,040 213,864 59,795 3,476,972 فروش سرمايه گذاری ها(زيان ) سود 

- (554,581)تغيير ارزش سرمايه گذاری ها (زيان ) سود 

457,270 98,770 240,889 425,871  ساير درآمدها

1,170,445 560,321 335,984 3,421,845  جمع درآمدهای عملياتی

(457,270) (98,770)(240,889)(425,872) بهای تمام شده ساير در آمدها

713,175  461,551  95,095  2,995,973   سود ناخالص

(65,026) (11,328) (47,422) (58,418)  هزينه های اداری و عمومی

(877) (193) (623) (695)  هزينه استهالک

(3,432) (572) (2,288) (2,784)  هزينه اجاره

643,840  449,458  44,762  2,934,076   سود عملياتی

(2,995) (348) (1,674) (2,131)  هزينه های مالی

5,714  1,874  (174) 13,211   ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی

646,559  450,984  42,914  2,945,156   سود عمليات در حال تداوم قبل از ماليات

:  هزينه ماليات بر درآمد

(3,394)               سال های قبل

643,165  450,984  42,914  2,945,156    سود خالص عمليات درحال تداوم
643,165  450,984  42,914  2,945,156   سود خالص

: سود پایه هر سهم

139  98  10  638  (ريال)              عملياتی 

1 - - 2 (ريال)              غير عملياتی 

140 98 10 640 (ريال) ناشی از عمليات در حال تداوم 

- - - - (ريال) ناشی از عمليات متوقف شده 
140  98  10  640  (ريال)   سود پايه هر سهم 

(سهامی خاص )شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا 

                             صورت سود و زیان 

1399 آذر 30                          دوره نه ماهه منتهی به 



1399/09/301398/07/301398/12/291398/10/30

ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالدارایی ها

:دارائيهای غير جاری 

4,853 4,713 6,414 4,675     دارايی های ثابت مشهود

170 165 179 435     دارايی های نامشهود

4,391,626 4,332,246 4,492,412 5,365,976     سرمايه گذاری های بلند مدت

15,812 15,812 15,812 15,812     ساير دارايی ها

4,412,461 4,352,936 4,514,817 5,386,898 جمع دارایی های غير جاری

:دارایی های جاری 

4,790 15,475 4,158 5,321     پيش پرداخت ها

2,224,372 2,037,447 3,744,353 2,329,658     دريافتنی های تجاری و ساير دريافتنی ها

624,265 1,585,042 484,152 5,644,185     سرمايه گذاری های كوتاه مدت

40,649 37,070 18,738 579,578     موجودی نقد

2,894,076 3,675,034 4,251,401 8,558,742 جمع دارایی های  جاری

7,306,537 8,027,970 8,766,218 13,945,640     جمع دارایی ها

حقوق مالکانه و بدهی ها

   حقوق مالکانه

4,600,000 4,600,000 4,600,000 4,600,000     سرمايه 

157,214 179,763 127,202 354,750     اندوخته قانونی 

627,142 1,055,578 48,935 3,503,746     سود انباشته 

5,384,356 5,835,341 4,776,137 8,458,496 جمع حقوق مالکانه

1,451,914 1,451,914 1,451,914 1,451,914     پرداختنی های بلند مدت

6,954 7,597 6,273 8,963     ذخيره مزايای پايان خدمت كاركنان

1,458,868 1,459,511 1,458,187 1,460,877 جمع بدهی های غير جاری

بدهی های جاری

453,898 723,801 2,522,402 3,451,302     پرداختنی های تجاری و ساير پرداختنی ها

- - --    ماليات پرداختنی

9,415 9,317 9,492 20,384     سود سهام پرداختنی

- -- 554,581     ذخاير

463,313 733,118 2,531,894 4,026,267     جمع بدهی های جاری

1,922,181 2,192,629 3,990,081 5,487,144   جمع بدهی ها

7,306,537 8,027,970 8,766,218 13,945,640 جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

(سهامی خاص )               شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا 

                           صورت وضعيت مالی

1399  آذر  30                       در تاریخ 



جمع کلسود انباشتهاندوخته قانونیسرمایه

ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال

5,384,357 627,143 157,214 4,600,000 1398/11/01مانده 

- -- - اصالح اشتباهات

5,384,357 627,143 157,214 4,600,000 1398/11/01مانده تجدید ارزیابی شده در 

1398تغييرات حقوق مالکانه در دوره دو ماهه 

450,984 450,984 - - 1398/12/29سود خالص دوره دو ماهه منتهی به 

- - - سود سهام مصوب

- (22,549)22,549 تخصيص به اندوخته قانونی

5,835,341 1,055,578 179,763 4,600,000 1398/12/29مانده در 

1399/03/31تغييرات حقوق مالکانه در دوره سه ماهه منتهی به  

2,945,155 2,945,155 - -1399/09/30سود خالص دوره نه  ماهه منتهی به 

(322,000)(322,000)- - سود سهام مصوب

- (174,986)174,986 -تخصيص به اندوخته قانونی

8,458,496 3,503,747 354,749 4,600,000 1399/09/30مانده در 

(سهامی خاص )شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا 

صورت تغييرات در حقوق مالکانه 

1399 آذر 30     دوره نه ماهه منتهی به 



1399/09/301398/12/291398/10/30

ميليون ريالميليون ريالميليون ريال

: جریان های نقدی حاصل از فعاليتهای عملياتی

90,021  (3,433) 531,541  نقد حاصل از عمليات

(3,394) پرداخت های نقدی بابت ماليات بر درآمد

86,627  (3,433) 531,541  نقد حاصل از فعاليت های عملياتی (خروج)جريان خالص ورود 

:جریان های نقدی حاصل از فعاليت های سرمایه گذاری 

525    -   - دريافت های نقدی حاصل از فروش دارايی های ثابت مشهود

(3,471) (48) پرداخت های نقدی برای خريد دارايی های ثابت مشهود

  - پرداخت های نقدی برای خريد دارايی های نامشهود

 -  -  - دريافت های نقدی حاصل از فروش سرمايه گذاری های بلند مدت

 -  -  - دريافت های نقدی حاصل از فروش سرمايه گذاری های كوتاه مدت

 -  -  - پرداخت های نقدی برای تحصيل سرمايه گذاری های كوتاه مدت

پرداخت های نقدی بابت تسهيالت اعطايی به ديگران

(2,946) (48)   - نقد حاصل از فعاليت های سرمايه گذاری (خروج)جريان خالص ورود 

83,681  (3,481) 531,541  نقد قبل از فعاليت های تامين مالی (خروج)جريان خالص ورود 

: جریان های نقدی حاصل از فعاليتهای تامين مالی 

 -  -  - وجوه حاصل از افزايش سرمايه 

(67,071) (99) 10,967  پرداختهای نقدی بابت سود سهام

(67,071) (99) 10,967  نقد حاصل از فعاليت های تامين مالی (خروج)جريان خالص ورود 

16,610  (3,580) 542,509  در موجودی نقد (كاهش)خالص افزايش 

24,039  40,649  37,070  مانده موجودی نقد در ابتدای سال 

579,57937,06940,649مانده موجودی نقد در پايان سال 

2,661,10548,904معامالت غير نقدی

(سهامی خاص )              شرکت گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا 

             صورت جریان وجوه نقد 

1399 آذر 30       دوره نه ماهه منتهی به 


