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آسيبشناسی وضعيت مالی شرکتهاي ايران
خودرو و سايپا و ارائه پيشنهادهاي اصالحی

چكيده
صنعت خودرو در كشور ما با چالشها و معضالت متعددي در دورههاي مختلف مواجه بوده است .بهرهوري پايین ،تنوع و
كیفیت پايین محصوالت ،عدم رضايتمندي مشتريان ،ساختارهاي مالكیتی و مديريتی معیوب ،عدم تفاهم و درك مشترك
تصمیمگیران و ذينفعان اصلی بازار و صنعت خودرو از معضالت و چالشهاي اين صنعت ،اتخاذ تصمیمات نادرست و
مداخالت غیراصولی در اين صنعت و عدم اراده كافی در اجراي پیشنهادهاي كارشناسی از عوامل اصلی بروز چالشهاي
اصلی بنگاههاي خودروساز و اين صنعت است .در اين میان ،يكی از نتايج چالشهاي مزبور ،وضعیت نامطلوب مالی دو
بنگاه بزرگ خودروسازي (ايرانخودرو و سايپا) بوده كه خود را در «زياندهی» فعالیت در اين صنعت نشان داده است.
عملیات خودروسازي توسط اين دو خودروساز نشان از زياندهی بهنسبت شديد آن است .مجموع زيان انباشته اين دو
شركت كه در اثر عملیات زيانده سالیانه ايجاد شده ،براساس آخرين صورتهاي مالی حسابرسی شده (منتهی به
 )1400/6/31برابر با حدود  55هزار میلیارد تومان است .همچنین مطابق با صورتهاي مالی تلفیقی ،اين عدد براي مجموع
گروه ايرانخودرو و سايپا بیش از  100هزار میلیارد تومان بوده است .بهطور مشخص زيان انباشته مربوط به گروه ايرانخودرو
و گروه خودروسازي سايپا براساس صورتهاي مالی حسابرسی شده منتهی به  1400/06/31بهترتیب برابر با  52/4هزار
میلیارد تومان و حدود  48هزار میلیارد تومان بوده است و زيان انباشته شركت اصلی خودروسازي ايرانخودرو و سايپا براساس
صورتهاي مالی دوره مزبور بهترتیب برابر با  34/6هزار میلیارد تومان و  19/9هزار میلیارد تومان بوده است.
تجديد ارزيابی دارايیهاي اين دو بنگاه در انتهاي سال  1398سبب شد تا صورت وضعیت مالی (ترازنامه) و ساختار
مالی اين بنگاهها به طور موقت اصالح شود .به بیانی ديگر ،با تجديد ارزيابی دارايیها سرفصل سرمايه اين دو بنگاه
افزايش يافت .با افزايش سرفصل سرمايه نسبت زيان انباشته به سرمايه كاهش يافت و هر دو بنگاه از شمول ماده ()141
قانون تجارت خارج شدند .با اين حال با توجه به عملیات زيانده اين بنگاهها ،همانطور كه حسابرس نیز ذكر كرده
است ،هر دو بنگاه مجدد مشمول ماده ( )141قانون تجارت شدهاند.
بررسی صورتهاي مالی اين دو خودروساز نشان از وجود چالشهاي زير دارد:
 .1عملیات زيانده خودروسازان
 .2فزونی بهاي تمام شده درآمدهاي عملیاتی (خودروسازي) بر درآمدهاي عملیاتی
 .3هزينههاي باالي مالی خودروسازان (بهخصوص شركت سايپا)
 .4بدهیهاي شركتهاي خودروساز (به خريداران خودرو و تأمینكنندگان مواد اولیه)
 .5وجود سهام چرخهاي و حكمرانی معیوب
 .6دارايیهاي مازاد و غیرمرتبط با كسبوكار خودروسازان
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چالشهاي مزبور داراي پیامدها و آسیبهاي متعددي در دو سطح خُرد (بنگاه) و كالن است .در سطح بنگاه ،پیامدهاي
حقوقی درخصوص ورشكستگی شركت براساس ماده ( )141قانون تجارت ،كاهش قدرت دسترسی به منابع مالی در بازارهاي
مالی (كاهش رتبه اعتباري يا اعتبارسنجی) و عدم سرمايهگذاري در تحقیق و توسعه بنگاه بهعنوان مهمترين پیامدهاي منفی
اين وضعیت است .در سطح کالن نیز شكلگیري بازي پونزي و افزايش ريسك اعتباري در نظام مالی و اقتصادي ،كاهش تولید
محصوالت (خودرو) و ريسك كاهش كیفیت محصوالت ساخته شده از مهمترين پیامدها بهشمار میرود.
مبتنیبر آسیبشناسی صورتگرفته ،مهمترين پیشنهادهاي اصالحی با تمركز بر موضوعات مالی و سرمايهگذاري
كه ضروري است بهصورت كامل و غیرگزينشی مورد توجه قرار گیرد ،عبارتند از:
ـ افزايش بهرهوري در فرايند تولید
ـ افزايش شفافیت در هزينه تأمین مواد اولیه و مواد مصرفی در تولید خودرو (تأكید بر خريداري تمامی يا اكثر
مواد از بورس كاال)
ـ اصالح شیوههاي قیمتگذاري
ـ داخلیسازي قطعات و كاهش نیاز به واردات و ارزبري
ـ واگذاري سهام چرخهاي
ـ واگذاري دارايیها و اموال غیرمرتبط با خطوط اصلی كسبوكار
ـ اصالح روشهاي پیشفروش محصوالت و قیمتگذاري
ـ بهبود وضعیت سرمايه گروه و شركتهاي خودروساز از طريق افزايش سرمايه از محل آورده نقدي و يا صرف سهام
ـ اصالح وضعیت تأمین مالی بنگاه و كاهش سهم هزينههاي مالی
همچنین شايان ذكر است كه حتی اگر محاسبات بهاي تمام شده در خودروسازان براساس اصول پذيرفته شده و
استانداردهاي حسابداري باشد ،اين استانداردها عمدتاً ناظر بر نحوه ثبت و گزارشگري مالی وضعیت موجود است و به
موضوعی نظیر صرفه اقتصادي تأمین نمیپردازد.
مقدمه
بهمنظور شناخت و ارزيابی دقیق وضعیت دو بنگاه بزرگ خودروسازي كشور يعنی شركت ايرانخودرو و شركت سايپا الزم
است به رسمیترين و شفافترين سند مالی اين بنگاهها كه حسابرسی هم شده است ،مروري داشت .اگرچه بسیاري از
ابعاد ضروري براي شناخت بنگاه و همچنین جزئیات روابط مالی آن در صورتهاي مالی منعكس نمیشود ،با اين حال،
يكی از مهمترين اسنادي كه ذينفعان نسبت به آن اعتماد دارند و میتوان براساس آن اظهارنظر داشت ،همین صورتهاي
مالی حسابرسی شده بنگاههاست.
همچنین با توجه به اهمیت صنعت خودرو در نظام اقتصادي كشور و ورود قانونگذار به اين صنعت ،ضروري است تا
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی ابعاد اين صنعت بهخصوص ابعاد مالی آن را مورد واكاوي و بررسی قرار دهد.
در گزارش حاضر پس از تبیین اجمالی وضعیت مالی گروه و شركت ايرانخودرو و سايپا براساس آخرين صورتهاي
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مالی حسابرسی شده ،به مهمترين محورهايی كه از صورتهاي مالی قابل برداشت است ،اشاره میشود .سپس چالشها
و آسیبهايی كه گريبانگیر اين دو خودروساز شده ،بیان میشود و درنهايت بهمنظور رفع يا كاهش آسیبها و چالشهاي
مزبور توصیههاي سیاستی ارائه میگردد .در پايان بايد تأكید شود كه توصیههاي مزبور بهصورت يك بسته سیاستی
ديده شده و اجراي ناقص يا سلیقهاي آن نمیتواند چالشهاي مورد اشاره درخصوص اين دو بنگاه خودروسازي را
برطرف نمايد.
 .۱تبيين وضعيت مالی گروه و شرکت ايرانخودرو
ترازنامه يا صورت وضعیت مالی يكی از مهمترين صورتهاي مالی هر بنگاه اقتصادي است .اين صورت مالی وضعیت
دارايیها ،بدهیها و سرمايه بنگاه را در يك زمان مشخص براي ذينفعان نشان میدهد .جدول زير بهطور خالصه،
ترازنامه گروه (تلفیقی) ايرانخودرو و شركت اصلی ايرانخودرو را نشان میدهد.
جدول  .۱اجزاي ترازنامه شرکت اصلی و تلفيقی (گروه) ايرانخودرو
براساس صورتهاي مالی منتهی به
شرکت اصلی

جزء ترازنامه

ارزش ريالی

درصد از کل ترازنامه

ارزش ريالی

ثابت

190

22.6

58

8

سرمايهگذاريها و
دريافتنیها

186

22.1

12

1.65

ساير

2

0.2

18

2.5

پیشپرداختها و
دريافتنیهاي تجاري

280

33.33

214

29.6

موجودي مواد و كاال

160

19

345

47.7

ساير

22

2.6

75

10.37

مجموع دارايیها

۸۴۰

۱۰۰

۷۲۳

۱۰۰

بدهیهاي غیرجاري

44

5.2

72

9.9

دارايیها
جاري

پرداختنیهاي تجاري،
ساير پرداختنیها و
پیشدريافتها

692

82.3

859

118

تسهیالت مالی

125

14.9

224

30

ساير

25

3

69

9.5

سرمايه

301

35.8

301

41.6

سود (زيان) انباشته

-346

-41.2

-524

-72.4

ساير

-2

-0.2

-265

-36.6

840

100

723

100

بدهیهاي
جاري

حقوق مالكانه

گروه (تلفيقی)

۲

درصد از کل ترازنامه

غیرجاري

بدهیها

۱۱۴۰۰/۰۶/۳۱

(هزار میلیارد ريال)

مجموع بدهیها و حقوق مالكانه
مأخذ :محاسبات گزارش براساس صورتهاي مالی ايرانخودرو.

 .1ارقام بهمنظور سهولت گرد شدهاند.
 .2صورتهاي مالي تلفيقي (گروه) شامل دادههاي مالي شركت اصلي و فرعي است.
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براساس جدول باال ،عمده اقالم دارايیهاي شركت اصلی ايرانخودرو دارايیهاي ثابت ،سرمايهگذاريها و
دريافتنیها و پیشپرداختهاست.
درخصوص دارايیهاي ثابت شركت اصلی ،مهمترين اقالم زمین و ماشینآالت و تجهیزات است .درخصوص
سرمايهگذاريهاي بلندمدت ،عمده قلم مربوط به سرمايهگذاري در شركتهاي فرعی است .حدود  3/1هزار میلیارد
تومان از سرمايهگذاري در شركتهاي فرعی توسط شركت اصلی ايرانخودرو در سهام شركتهاي بورسی بوده است.
حدود  13/7هزار میلیارد تومان در ساير شركتهاي غیربورسی سرمايهگذاري شده است كه در يك تقسیمبندي میتوان
اين شركتها را نهاد مالی و نهاد غیرمالی در نظر گرفت.
درواقع؛ برخی از اين شركتها مانند شركت گسترش سرمايهگذاري ايرانخودرو كه موضوع اصلی فعالیت آن مطابق
با اساسنامه سرمايهگذاري در سهام ،سهمالشركة ،واحدهاي سرمايهگذاري صندوقها و ساير موارد است ،ماهیت نهاد
مالی دارند و الزاماً ارتباط مستقیمی به سرمايهگذاري در كسبوكار اصلی شركت كه تولید خودرو و خدمات مرتبط با
آن است ،ندارند.
عالوه بر اين ،بخشی از سرمايهگذاريهاي شركت ايرانخودرو در شركتهايی است كه مالك ايرانخودرو نیز هستند
(سهام چرخهاي) .بهعنوان نمونه ،شركت سرمايهگذاري سمند ،شركتی است كه بیش از  3درصد سهام شركت اصلی
ايرانخودرو را دارد (در تاريخ تهیه گزارش) و از طرف ديگر ،شركت فرعی ايرانخودرو نیز محسوب میشود كه 70
درصد آن در مالكیت شركت ايرانخودرو است.
يكی ديگر از اقالم مهم در بخش دارايیهاي ترازنامه شركت اصلی ايرانخودرو ،مربوط به پیشپرداختها و
دريافتنیهاي تجاري است كه رقمهاي اصلی آن بابت حسابهاي دريافتنی از شركتهاي گروه ،سود سهام دريافتنی و
پیشپرداخت خريد داخلی بوده است.
در طرف ديگر ترازنامه ،قسمت بدهیها بیش از  105درصد ترازنامه را شامل میشود .به بیانی ديگر ،سهم بدهیهاي
شركت از دارايیهاي آن فزونی يافته و ارزش حقوق صاحبان سرمايه شركت اصلی ايرانخودرو ،منفی شده است .بررسی
وضعیت مالی اين شركت طی دورههاي گذشته نشان میداد كه ارزش حقوق صاحبان سهام آن با سرعت زيادي در
حال صفر شدن بود (در بخش سرمايه توضیح داده میشود) .رقم عمده بدهیهاي شركت اصلی به پیشدريافتها،
پرداختنیهاي تجاري و تسهیالت مالی مربوط است.
عمده اقالم پیشدريافتهاي شركت ايرانخودرو مربوط به پیشفروش خودروهاي شركت است كه اشخاص حقیقی
(مشتريان) به شركت ايرانخودرو پرداخت كردهاند .درواقع اين قلم از بدهیها عمدت ًا بهدلیل پیشفروشهايی است كه
شركت ايرانخودرو داشته است كه مطابق با ياداشت هاي توضیحی ،برخی از آن خودروها در موعد مقرر تحويل نشده
كه شركت را مشمول جريمه خواهد كرد.
درخصوص پرداختنیهاي شركت ايرانخودرو ،عمده اقالم به اشخاص وابسته (شركتهاي فرعی ،شركتهاي تحت
كنترل مشترك و عضو هیئت مديره) ،شركتهاي گروه و تأمینكنندگان مواد اولیه است.
عمده تأمین مالی شركت اصلی ايرانخودرو از نظام بانكی است و بخش كمی از آن از طريق بازار سرمايه و انتشار
اوراق مالی اسالمی (صكوك) صورت گرفته است .عمده نرخ تسهیالت دريافتی نیز بین  10تا  20درصد بوده است.
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فزونی بدهیها بر دارايیها ،بهمعناي منفی بودن بخش مربوط به سرمايه است .با اين حال ،از لحاظ عددي (قدر
مطلق) كل حقوق صاحبان سهام (قسمت سرمايه) در ترازنامه ،نیز بیش از  5درصد حجم ترازنامه را شامل میشود.
سرمايه اصلی شركت حدود  30هزار میلیارد تومان است كه زيان انباشته حدود  34/6هزار میلیارد تومانی سبب شده
مجموع ارزش حقوق صاحبان سرمايه شركت اصلی ،منفی شود و به عددي حدود  4/7هزار میلیارد تومان رسیده است.
بررسی روند ارزش حقوق صاحبان سرمايه شركت اصلی نشان میدهد كه اين قلم از ترازنامه شركت با سرعت بسیار
زيادي در حال كاهش است و پیشبینی میشود كه همچنان منفیتر گردد .به بیانی ديگر ،وضعيت عمليات شرکت
ايرانخودرو (درآمدهاي عملياتی و هزينهها) به شكلی بوده که فعاليت اين بنگاه را زيانآور کرده است که
اثر زيان بنگاه در ترازنامه و سرمايه بنگاه و کاهش حقوق صاحبان سهام خود را نشان میدهد.
بهمنظور شناخت بهتر وضعیت مالی بنگاهها الزم است تا عالوه بر ترازنامه ،صورت سود و زيان نیز كه يكی از
سندهاي مالی مهم در شناخت عملیات بنگاه و درآمدها و هزينههاي بنگاه محسوب میشود ،مورد بررسی و ارزيابی
قرار گیرد .اين صورت مالی فرايند شناسايی سود يا زيان در بنگاه را نشان میدهد.
اجزاي مهم درآمدي و هزينهاي بنگاه براي يك دوره مشخص زمانی ،مواردي است كه در صورت سود و زيان بنگاه
ذكر میشود .اجزاي مهم صورت سود و زيان شركت اصلی و گروه ايرانخودرو در جدول زير ذكر شده است.
جدول  .۲تلخيص اجزاي صورت سود و زيان شرکت اصلی و گروه ايرانخودرو
براساس صورتهاي مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
جزء صورت سود و زيان

شرکت اصلی

درصد از درآمد
عملياتی

(هزار میلیارد ريال)

گروه (تلفيقی)

درصد از درآمد
عملياتی

درآمد عملیاتی

464

100

406

100

بهاي تمام شده درآمدهاي عملیاتی

-476

102.5

-407

100.2

تعديل ذخاير تعهدات معوق

14

3

15

3.7

سود ناخالص

2

0.4

14

3.4

هزينههاي فروش ،اداري و عمومی و زيان تعهدات معوق

-24

5.1

-37

9.1

خالص ساير درآمدها و هزينهها

-5

1

-7

1.7

-26

5.6

-30

7.4

سود عملیاتی
هزينههاي مالی

2

-25

5.4

-43

10.6

ساير درآمدها و هزينههاي غیرعملیاتی

4

0.8

4

1

سود خالص

-47

10.1

-69

17

۱

مأخذ :محاسبات گزارش براساس صورتهاي مالی ايرانخودرو.

براساس جدول  ،2شركت اصلی و گروه ايرانخودرو در عملیات خودروسازي دچار زيان هستند .به بیانی ديگر،
تفاوت میان «درآمد عملیاتی» و «بهاي تمام شده درآمد عملیاتی» كه در صدر صورت سود و زيان میآيد و سود (زيان)
ناخالص را نشان میدهد ،نشانگر آن است كه شرکت ايرانخودرو بهطور ميانگين با توليد هر واحد خودرو ،از

 .1قدر مطلق در نظر گرفته شده است.
 .2شامل سود مشاركت در توليد.
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همان ابتدا با زيان مواجه میشود .ساير هزينههاي بنگاه كه در ادامه صورت سود و زيان میآيد ،بر اين زيان میافزايد
و سبب ايجاد زيان خالص براي شركت ايرانخودرو و گروه ايرانخودرو میشود .زيان خالص شركت ايرانخودرو و گروه
آن بهترتیب برابر با حدود  4/7هزار میلیارد تومان و  6/9هزار میلیارد تومان منتهی به نیمه اول سال  1400بوده است.
(زيان خالص مورد اشاره طی  6ماه ابتدايی سال  1400ايجاد شده است).
يكی از موارد مهم در صورت مالی شرکت ايرانخودرو که سبب بهرهوري پايين آن میشود ،هزينه
باالي سربار جذب نشده توليد است( .حدود  2درصد درآمدهاي عملیاتی شركت) به بیانی شفافتر ،هزينه سربار
جذب نشده حدود يك هزار میلیارد تومان است .هزينههاي سربار جذب نشده هزينههايی است كه بهدلیل توقف عملیات
كه به داليل متعددي اتفاق میافتد ،صورت میپذيرد .اين هزينهها در سرفصل بهاي تمام شده درآمدهاي عملیاتی
آورده نمیشود و در سرفصل ساير هزينهها آورده میشود .اين رقم براي  6ماه ابتدايی سال  1400رقم قابل توجهی
است كه جزئیات آن در صورتهاي مالی ذكر نشده است.
براساس يادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالی منتهی به نیمه ابتدايی سال  ،1400درآمد ناشی از فروش تمامی
خودروها (عملیاتی) از بهاي تمام شده آن ( شامل مواد مستقیم مصرفی ،سربار تولید و خريدهاي داخلی) كمتر است كه
بهمعناي آن است كه درآمد حاصل از فروش محصوالت شركت ايرانخودرو كفاف هزينه تولید همان محصوالت را
نمیدهد و هزينههاي مالی و اداري كه در ادامه اضافه میگردد ،سبب میشود درنهايت شركت با زيان شديد مواجه
شود كه اثر خود را در سرمايه شركت در ترازنامه بگذارد.

 .۲تبيين وضعيت مالی گروه و شرکت سايپا
شركت سايپا خودروساز ديگري است كه از سهم بازار بااليی برخوردار است .بهمنظور بررسی وضعیت مالی اين خودروساز
در ابتدا به بررسی ترازنامه و سپس صورت سود و زيان آن پرداخته خواهد شد .جدول زير بهطور خالصه ترازنامه گروه
سايپا و شركت اصلی سايپا را نشان میدهد.
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جدول  .۳اجزاي ترازنامه شرکت اصلی و گروه سايپا براساس صورتهاي مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
(هزار میلیارد ريال)
شرکت اصلی
جزء ترازنامه

غیرجاري
دارايیها
جاري

ارزش ريالی

بدهیها

حقوق مالكانه

بدهیهاي
جاري

درصد از کل
ترازنامه

ارزش ريالی

درصد از کل
ترازنامه

ثابت

88

15.8

121

237

سرمايهگذاريها و دريافتنیهاي بلندمدت

312

56.1

17

3.3

ساير

2

0.3

6

1.2

پیشپرداختها و دريافتنیها

68

12.2

121

23.7

موجودي مواد و نقد

83

15

222

43.4

ساير

2

0.3

23

4.5

مجموع دارايیها
بدهیهاي
غیرجاري

گروه (تلفيقی)

55۶

۱۰۰

5۱۱

۱۰۰

تسهیالت و پرداختنیهاي بلندمدت

18

3.2

35

6.9

ساير

9

1.6

31

6

پرداختنیها و پیشدريافتها

392

70.5

607

118.8

تسهیالت مالی

132

23.7

206

40.3

ساير

6

1

36

7

سرمايه

195

35

195

38.1

سود (زيان) انباشته

-198

-35.6

-480

-94

ساير

2

0.3

-119

-23.2

55۶

۱۰۰

5۱۱

۱۰۰

مجموع بدهیها و حقوق مالكانه
مأخذ :محاسبات گزارش براساس صورتهاي مالی سايپا.

براساس جدول  ،3عمده اقالم دارايی شركت سايپا ،سرمايهگذاريها و دريافتنیهاي بلندمدت است (بیش از 56
درصد اندازه ترازنامه) .بیشترين رقم مربوط به سرفصل سرمايهگذاريها ،سرمايهگذاري در شركتهاي فرعی است كه
حدود  52/5درصد كل ترازنامه را شامل میشود .مشابه آنچه در شرکت ايرانخودرو وجود داشت ،شرکت اصلی
سايپا نيز داراي شرکتهاي فرعی است که از جنس نهاد مالی و سرمايهگذاري است و ارتباط مستقيمی به
کسبوکار اصلی بنگاه که توليد خودرو و خدمات پس از فروش آن است ،ندارد .بهعنوان نمونه ،شركت
سرمايهگذاري سايپا شركتی است كه در بورس پذيرش شده و حدود  40درصد آن تحت مالكیت شركت سايپاست.
موضوع فعالیت اصلی اين شركت ،سرمايهگذاري در اوراق بهادار است .همچنین شركت سايپا مشابه با شركت ايرانخودرو
داراي سهام چرخهاي است .يعنی شركتهاي فرعی كه شركت اصلی سايپا سهامدارشان است ،خود سهامدار شركت
سايپا هستند .بهعنوان نمونه ،شركت سرمايهگذاري سايپا داراي سهام شركت سايپا و شركت سايپا داراي سهام شركت
سرمايهگذاري سايپاست .اين نوع از سهامداري كه شركت ايرانخودرو و سايپا هر دو دچار آن هستند ،سبب حكمرانی
نامطلوب در بنگاه میشود و موجب میشود تا منابع مالی شركتهاي تحت تملك بهجاي سرمايهگذاري و تولید صرف
سرمايهگذاري در شركت باالسري شود .داللت اين مسئله در تضییع حقوق ساير سهامداران در اداره بنگاه (پايین بودن
حق رأي) است.
در سرفصل مربوط به دريافتنیهاي بلندمدت ،بهطور عمده طلب شركت از اشخاص وابسته بوده است.
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پیشپرداختها و دريافتنیها قلم ديگري از دارايیهاست كه سهم بااليی در ترازنامه شركت سايپا دارد (حدود 12
درصد اندازه ترازنامه) كه سهم قابل توجه آن مربوط به دريافتنیها از شركتهاي گروه سايپاست.
در بخش بدهیهاي ترازنامه ،اندكی بیش از  100درصد اندازه ترازنامه مربوط به سرفصلهاي بدهی شركت اصلی
سايپاست .رقم عمده مربوط به پرداختنیها و پیشدريافتهاست كه در سرفصل بدهیهاي جاري بنگاه قرار دارد( .بیش
از  70درصد اندازه ترازنامه شركت اصلی سايپا)
درخصوص پرداختنیها ،عمده پرداختنیهاي شركت كه در سرفصل بدهیهاي جاري قرار دارد ،پرداختی به
شركتهاي گروه و تأمینكنندگان كاال و خدمات است .درخصوص پیشدريافتها نیز غالب ًا مربوط به خريداران خودرو
از شركت اصلی سايپاست.
تسهیالت مالی شركت اصلی (اعم از جاري و غیرجاري) سايپا حدود  27درصد ترازنامه شركت را شامل میشود.
عمده نرخ تسهیالت دريافتی در بازه  15تا  %20قرار دارد.
بخش نهايی ترازنامه شركت سايپا مربوط به حقوق صاحبان سهام شركت است كه بهدلیل عملیات زيانده شركت،
با سرعت در حال كاهش است .اين سرفصل متشكل از سرمايه پرداخت شده به میزان  19/5هزار میلیارد تومان و زيان
انباشته به میزان حدود  19/8هزار میلیارد تومان است كه درمجموع حقوق صاحبان سهام شركت سايپا برابر با منفی
 190میلیارد تومان شده است.
بهمنظور شناخت بهتر وضعیت سرمايه شركت الز م است تا صورت سود و زيان شركت نیز مورد توجه و بررسی
قرار گیرد ،كه در ادامه اشاره میشود.
جدول  .۴تلخيص اجزاي صورت سود و زيان شرکت اصلی و گروه سايپا
براساس صورتهاي مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
جزء صورت سود و زيان

شرکت اصلی

درصد از درآمد
عملياتی

(هزار میلیارد ريال)

گروه (تلفيقی)

درصد از درآمد
عملياتی

درآمد عملیاتی

165

100

228

100

بهاي تمام شده درآمدهاي عملیاتی

-189

114.5

-248

108.7

سود ناخالص

-23

13.9

-19

8.3

هزينهها و زيان تعهدات معوق

-12

7.2

-26

11.4

خالص ساير درآمدها و هزينهها

9

4.8

15

6.5

سود (زيان) عملیاتی

-26

15.7

-30

13.15

هزينههاي مالی

-23

13.9

-35

15.3

ساير درآمدها و هزينههاي غیرعملیاتی

1

0.6

9

3.9

سود خالص

-48

29

-57

25

مأخذ :محاسبات گزارش براساس صورتهاي مالی سايپا.

براساس جدول  ،4درآمد عملیاتی گروه و شركت اصلی سايپا از بهاي تمام شده درآمد عملیاتی كمتر است و همین
مسئله سبب شده است تا مشابه وضعیت گروه و شركت ايرانخودرو ،اين گروه دچار زيان ناخالص شود.
اين زيان با افزودن ساير هزينههايی كه در سطور بعدي صورت سود و زيان آمده است ،سبب شده تا زيان خالص
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حدود  5/7هزار میلیارد تومانی براي گروه ايجاد شود.
بهطور مشابه ،شركت اصلی سايپا در نیمه اول سال  1400حدود  2/3هزار میلیارد تومان زيان ناخالص شناسايی
كرده است كه با وجود هزينههاي مالی شركت و ساير هزينهها درنهايت حدود  4/8هزار میلیارد تومان زيان خالص براي
شركت سايپا طی 6ماهه نخست سال  1400ايجاد شده است .اين زيان خالص شركت اصلی سايپا ،به سرفصل زيان
انباشته در ترازنامه شركت اضافه میگردد و درنهايت ،ارزش حقوق صاحبان سهام شركت كاهش يافته و منفیتر میشود.
در ادامه به تحلیل وضعیت مالی خودروسازان اشاره میشود.

 .۳تحليل وضعيت مالی خودروسازان
با بررسی وضعیت صورتهاي مالی شركتهاي خودروساز نكات زير استخراج میشود:
 .۳-۱عمليات زيانده خودروسازان
بررسی وضعیت سرمايهاي خودروسازان و عملیات خودروسازي نشاندهنده زيانسازي اين شركتها و كاهش مستمر
حقوق صاحبان سهام آنهاست.
نمودارهاي زير ،وضعیت سرمايهاي و عملیات دو شركت ايرانخودرو و سايپا را از منظر سود يا زيان نشان میدهد.
نمودار  .۱سود (زيان) ناخالص شرکت ايرانخودرو و سايپا طی  ۱۰سال گذشته

(هزار میلیارد تومان)

1

4
2
0

۱۳99

۱۳9۸

۱۳9۷

۱۳9۶

۱۳95

۱۳9۴

سايپا

ايرانخودرو

۱۳9۳

۱۳9۲

۱۳9۱

۱۳9۰

-2
-4
-6
-8
-10
-12

مأخذ :محاسبات گزارش براساس صورتهاي مالی شركت ايرانخودرو و سايپا.

 .1براي تمامي نمودارها ارقام گرد شدهاند.
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نمودار  .۲سود (زيان) خالص شرکت ايرانخودرو و سايپا طی  ۱۰سال گذشته

(هزار میلیارد تومان)

1

2/00
0/00

۱۳99

۱۳9۸

۱۳9۷

۱۳9۶

۱۳95

۱۳9۴

۱۳9۳

۱۳9۲

۱۳9۱

۱۳9۰

-2/00

-4/00
-6/00
-8/00
-10/00
-12/00
-14/00
-16/00
-18/00

سايپا

ايرانخودرو

مأخذ :همان.

نمودار  ،۳سود (زيان) انباشته شرکت ايرانخودرو و سايپا طی  ۱۰سال گذشته

(هزار میلیارد تومان)
5
0

۱۳99

۱۳9۸

۱۳9۷

۱۳9۶

۱۳95

۱۳9۴

۱۳9۳

۱۳9۲

۱۳9۱

۱۳9۰

-5
-10
-15
-20
-25
-30
-35

سايپا

ايرانخودرو

مأخذ :همان.

مطابق با نمودارهاي باال ،طی سالهايی كه اقتصاد ايران با جهش ارز مواجه بوده است (سالهاي  1391و ،)1397
اين بنگاهها زيانده شدهاند و دچار زيان انباشته بودهاند.
وجود زيان انباشته در ترازنامه اين دو خودروساز بزرگ از يك طرف و ادامه عملیات زيانده توسط اين دو خودروساز
كه در صورت سود و زيان نشان داده میشود از طرف ديگر ،بیانگر آن است كه سرمايه شركت بهسرعت خورده میشود
و بنگاه را مشمول ماده ( )141قانون تجارت میكند و آن را به ورطه ورشكستگی و اعسار خواهد كشاند .مطابق با ماده

( )141قانون تجارت  ،در صورت وقوع زيانی كه حداقل نصف سرمايه بنگاه را از بین ببرد ،بايد هیئت مديره بالفاصله
مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام را با موضوع انحالل يا بقاي شركت دعوت نمايد .براساس اين ماده قانونی ،هرگاه
مجمع مزبور رأي به انحالل ندهد بايد در همان جلسه و با رعايت مقررات ماده ( )6اين قانون سرمايه شركت را به مبلغ
 .1براي تمامي نمودارها ارقام گرد شدهاند.
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سرمايه موجود كاهش دهد.
در حالی كه اين دو شركت مشمول ماده ( )141قانون تجارت بودهاند ،با اين حال اين احكام قانون تجارت را اجرا
نكردهاند و وضعیت سرمايهاي اين دو بنگاه با سرعت بسیاري در حال از بین رفتن (صفر شدن حقوق صاحبان سهام) است.
اين وضعیت سرمايهاي بنگاهها ،پیامدهاي متعدد حقوقی و مالی خواهد داشت كه در بخش چالشها و آسیبها با
تفصیل بیشتري اشاره میشود.
 .۳-۲عدم پوشش کافی هزينههاي توليد (درآمدهاي عملياتی)
مؤلفه مهم ديگري كه بايد مدنظر قرار گیرد آن است كه ـ براساس صورتهاي مالی حسابرسی شده ـ عملیات اين دو
خودروساز از ابتداي فرايند تولید با زيان مواجه است .به بیانی ديگر ،درآمدهاي عملیات خودروسازي پوشش بهاي تمام
شده درآمدهاي عملیاتی آن را نمیدهد .اين چالش سبب شده با افزودن ساير هزينهها ،اين دو خودروساز با زيان خالص
مواجه شوند .بهمنظور واكاوي عدم پوشش بهاي تمام شده درآمد عملیاتی با درآمد عملیاتی ،بايد تا دو سرفصل اول
صورت سود و زيان اين شركتها مورد بررسی قرار گیرد.
درآمد عملیاتی اين دو بنگاه خودروساز ،از محل فروش محصوالت خود (خودروهاي تولیدي) است .درآمد عملیاتی
از حاصل ضرب دو مؤلفه تعداد محصول در قیمت هر محصول فروش رفته تشكیل میشود .بهنظر میرسد كه درخصوص
درآمدهاي عملیاتی اين دو بنگاه ابهامی وجود ندارد و درآمد شناسايی شده ،شفاف است .عنصر دوم براي تحلیل وضعیت
سود (زيان) عملیات خودروسازي ،توجه به بهاي تمام شده درآمد عملیاتی خودروسازان است.
اقالم عمده بهاي تمام شده درآمد عملیاتی شركتهاي خودروسازي شامل موارد زير است:
 .1مواد مستقیم مصرفی
 .2هزينه سربار ساخت و دستمزد مستقیم
عمده قلم بهاي تمام شده درآمد عملیاتی در فرايند تولید خودرو مربوط به مواد مستقیم مصرفی است.
مواد مستقیم مصرفی ،از سه طريق تأمین میشود .1 :خريد از بورس كاال .2 ،واردات .3 ،خريد از بازار داخلی.
هزينه سربار ساخت سرفصل مهم ديگري براي خودروسازان است .اين هزينهها بهدلیل توقف در تولید به داليل
متعددي ازجمله عدم وجود قطعات ،عدم مديريت صحیح نیاز به مواد يا بهرهوري پايین ،ممكن است ايجاد شود .بهنظر
میرسد كه اين مقدار هزينه سربار را میتوان با افزايش بهرهوري و مديريت بهتر عملیات تولید كاهش داد.
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جدول  .5نسبت اقالم مهم بهاي تمام شده درآمد عملياتی به درآمد عملياتی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
(براساس صورتهاي مالی حسابرسی شده)
درصد نسبت به بهاي تمام شده درآمد
رديف

اقالم مهم بهاي تمام شده درآمد

عملياتی

عملياتی

(شرکت اصلی)

درصد نسبت به درآمد عملياتی
(شرکت اصلی)

ايرانخودرو

سايپا

ايرانخودرو

سايپا

1

مواد مستقیم مصرفی

72.9

92.5

74.8

106

2

هزينه سربار ساخت

7.3

11.1

7.5

12.7

۳

مجموع

۱

۸۰.۲

۱۰۳.۶

۸۲.۳

۱۱۸.۷

مأخذ :محاسبات گزارش از صورتهاي مالی.

مطابق با جدول باال ،براي شركت سايپا مجموع اقالم مهم بهاي تمام شده درآمد عملیاتی از درآمدهاي عملیاتی
بیشتر است كه بهمعناي آن است كه درآمد حاصل از فروش محصوالت نمیتواند هزينههاي مهم تولید مانند مواد اولیه،
قطعات خودرو و هزينههاي سربار را پوشش دهد.
همچنین نسبت بهاي تمام شده درآمد عملیاتی به درآمد عملیاتی براي شركت سايپا برابر با حدود  114/5درصد
و براي شركت اصلی ايرانخودرو برابر با حدود  102/5درصد است.
 .۳-۳هزينههاي باالي مالی خودروسازان
مؤلفه مهم ديگري كه وضعیت مالی خودروسازان را نشان میدهد ،هزينههاي باالي تأمین مالی است .هزينههاي تأمین
مالی خودروسازان مربوط به تسهیالت اخذ شده از شبكه بانكی و بازار سرمايه (از طريق انتشار اوراق مالی اسالمی) بوده
است.
مقايسه هزينههاي مالی خودروسازان با بهاي تمام شده درآمدهاي عملیاتی میتواند شاخص مناسبی براي شناخت
هزينههاي مالی اين دو خودروساز باشد .اين نسبت براي شركت خودروسازي سايپا بسیار باالتر است .براساس جدول 2
و  ،4ارزش ريالی هزينههاي مالی خودروسازان تقريباً برابر است در حالیكه درآمد عملیاتی شركت ايرانخودرو حدود
 3برابر درآمد عملیاتی شركت اصلی سايپاست.
نمودار زير ،روند تغییرات نسبت هزينه مالی (مشتملبر هزينه تسهیالت ،مشاركت در تولید و سود اوراق مالی
اسالمی (صكوك)) به بهاي تمام شده درآمد عملیاتی ايران خودرو طی دو دهه گذشته را نشان میدهد.

 .1در مواردي كه مجموع اقالم باالتر از  100درصد است ،موجودي در جريان ساخت يا ساخته شده افزايش يافته است و يا هزينههاي سربار
جذب نشده وجود دارد كه بايستي از اعداد مزبور خارج (تعديل) شود.
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نمودار  .۴روند تغييرات نسبت هزينه مالی به بهاي تمام شده درآمدهاي عملياتی شرکت
و گروه ايرانخودرو طی دو دهه گذشته
نسبت هزينه مالی به بهاي تمام شده درآمدهاي عملیاتی

۲۵
۲۰
۱۵
۱۰
۵
۰
1397

1399

1393

1395

1391

كل گروه ايران خودرو

1389

1387

1385

1383

1381

1379

سال

شركت اصلی ايران خودرو

مأخذ :محاسبات گزارش از صورتهاي مالی.
براساس نمودار باال ،طی دو مرحله نسبت هزينه مالی به بهاي تمام شده درآمدهاي عملیاتی افزايش يافته است.
اين افزايش نسبت همزمان با جهش نرخ ارز و استقرار تحريمها بر اقتصاد كشور بوده است.
نمودار زير همین نسبت را براي شركت سايپا و گروه آن نشان میدهد.
نمودار  .5روند تغييرات نسبت هزينه مالی به بهاي تمام شده
درآمدهاي عملياتی شرکت و گروه سايپا طی دو دهه گذشته
35

25
20
15
10

5
0
1399

1397
گروه سايپا

شركت اصلی سايپا

مأخذ :همان.

1395

1393

1391

1389
سال

1387

1385

1383

1381

1379

نسبت هزينه مالی به بهاي تمام شده درآمدهاي عملیاتی

30
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همانطور كه از دو نمودار باال مشخص است ،سهم بااليی از درآمدهاي عملیاتی خودروسازان بهخصوص شركت
خودروسازي سايپا صرف هزينههاي مالی خودروسازان میشود كه اين مسئله حاكی از عدم مديريت مالی مناسب در
اين دو شركت است.
همچنین مشابه آنچه درخصوص شركت و گروه ايرانخودرو مورد اشاره قرار گرفت ،طی دو دوره نسبت مزبور
افزايش يافته كه همزمان با زمانی است كه تشديد تحريمها علیه كشور صورت گرفته و نرخ ارز جهش يافته است.
 .۳-۴بدهیهاي شرکتهاي خودروساز (به خريداران خودرو و تأمينکنندگان قطعات و مواد اوليه)
بخش مهمی از بدهیهاي خودروسازان كه در سرفصل پیشدريافتهاي شركتهاي خودروسازي قرار میگیرد مربوط
به خريداران خودرو از شركتهاست .شركتهاي خودروسازي موظفند تا در موعد مقرر نسبت به تحويل خودروهاي
پیشفروش شده يا فروخته شده اقدام كنند.
اگرچه پیشفروش محصوالت بنگاه ازجمله خودرو روشی از تأمین مالی و به فروش رساندن محصول است ،اما بايد
اين روش فروش محصول و پاسخ به تقاضاي بازار در محصوالت خودرويی با دقت و ارزيابی دقیقتري صورت پذيرد.
درواقع با اين هدف كه به تقاضاي بازار به نیازهاي مصرفی و سوداگرانه پاسخ داده شود و همچنین بنگاه تأمین مالی
شود ،شركتهاي خودروساز اقدام به پیشفروش خودروهاي زيادي كردهاند كه در بسیاري از مواقع منجر به تحويل سر
موعد نشده است و سبب شده تا هزينههاي مالی و جريمهاي نیز بر آنها بار شود.
عالوه بر موارد مزبور ،سهم قابل توجهی از بدهیهاي هر دو شركت خودروساز مربوط به تأمینكنندگان قطعات و
مواد اولیه است.
 .۳-5سهام چرخهاي و حكمرانی معيوب
بررسی صورتهاي مالی و اقالم دارايی شركتهاي خودروساز ايرانخودرو و سايپا نشان میدهد كه بخشی از سهام
شركتهاي اصلی و مادر در تملك شركتهاي زيرمجموعه قرار گرفته است .اين شكل از سهامداري دستكم داراي دو
داللت مالی يا اقتصادي و داللت حكمرانی يا مديريتی در شركتهاي خودروسازي است .درخصوص داللت مالی كه
موضوع گزارش حاضر است ضرورت دارد به اين نكته اشاره شود كه مالكیت سهام شركت اصلی توسط شركتهاي فرعی
و زيرمجموعه با توجه به زيانده بودن شركت اصلی ،سبب میشود تا شركتهاي فرعی و زيرمجموعه نیز در عمل
سودي شناسايی نكنند ،در حالی كه چنانچه منابع حاصل از فروش سهام شركت مادر را در كسبوكار مربوطه و سودآور
به مصرف برسانند ،عالوه بر آنكه خود از سود آن بهرهمند میشوند ،شركت اصلی كه شركت خودروساز است نیز میتواند
به نسبت مالكیت خود از سود شركت زيرمجموعه بهرهمند گردد.
عالوه بر اين ،همانطور كه در بخشهاي قبلی اشاره شد ،اين دو شركت داراي سهام چرخهاي (سهامداري شركت
اصلی توسط شركتهاي فرعی يا زيرمجوعه شركت اصلی) هستند كه بايد بهمنظور ارتقاي حكمرانی شركتی و وضعیت
مالی ،اين سهام واگذار

گردد1.

 .1تفصيل اين موضوع و چالشهاي مربوطه در گزارشي مستقل توسط مركز پژوهشها بررسي خواهد شد.
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 .۳-۶دارايیهاي مازاد و غيرمرتبط با کسبوکار خودروسازان
ترازنامه شركتهاي خودروسازان نشان میدهد كه اين شركتها داراي اموال ارزشمندي هستند كه الزاماً به خطوط
اصلی كسبوكار بنگاه ارتباطی ندارد .ماهیت شركتهاي مزبور نهاد مالی يا سرمايهگذاري هستند كه به سرمايهگذاري
در ساير شركتها و سهام آنها در بازار سرمايه اقدام میكنند.

 .۴پيامدها و آسيبهاي وضعيت مالی فعلی خودروسازان
وضعیت مالی دو شركت ايرانخودرو و سايپا آسیبها و تبعات منفی زيادي را در سطح بنگاه و كالن نظام مالی و
اقتصادي ايجاد خواهد كرد كه در ادامه بهطور اجمالی در دو سطح مزيور اشاره میشود.
 .۴-۱پيامدهاي وضعيت مالی دو شرکت ايرانخودرو و سايپا در سطح بنگاه
وضعیت مالی كنونی اين دو خودروساز چالشهاي متعددي را در سطح بنگاه بهوجود آورده كه در ادامه بیان میشود.
الف) پيامدهاي حقوقی
براساس آخرين صورتهاي مالی حسابرسی شده ،دو شركت ايرانخودرو و سايپا مشمول ماده ( )141قانون تجارت
هستند .مطابق با اين ماده قانونی« ،اگر بر اثر زيانهاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت از بین برود ،هیئت مديره
مكلف است بالفاصله مجمع عمومی فوقالعاده صاحبان سهام را دعوت نمايد تا موضوع انحالل يا بقاي شركت مورد شور
و رأي واقع شود .هرگاه مجمع مزبور رأي به انحالل ندهد بايد در همان جلسه و با رعايت مقررات ماده ( )6اين قانون
سرمايه شركت را به مبلغ سرمايه موجود كاهش دهد .در صورتی كه هیئت مديره برخالف اين ماده به دعوت مجمع

عمومی فوقالعاده مبادرت ننمايد و يا مجمعی كه دعوت میشود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد ،هر ذينفع
میتواند انحالل شركت را از دادگاه صالحیتدار درخواست نمايد».
ب) کاهش قدرت دسترسی به منابع مالی در بازارهاي مالی (کاهش رتبه اعتباري يا اعتبارسنجی)
شركتهايی كه با زيان انباشته مواجه هستند ،در دستیابی به منابع مالی از بازارهاي مالی كه شامل شبكه بانكی و بازار
سرمايه است ،با محدوديت مواجه خواهند شد .بهطور مشخص:
ـ در اعتبارسنجی بنگاهها توسط مؤسسات اعتباري بهمنظور اعطاي تسهیالت به وضعیت سرمايهاي و روند
سودآوري بنگاهها توجه میشود .طبیعی است كه بنگاههايی مانند خودروسازان كه وضعیت سرمايهاي مناسبی ندارند و
عملیات آنها در بسیاري از دورهها با زيان مواجه بوده است ،در اعتبارسنجی براي اخذ تسهیالت با مشكل مواجه خواهند
بود .در چنین شرايطی است كه دسترسی به منابع مالی شبكه بانكی براي آنها محدود و هزينهبر خواهد بود.
ـ بهطور مشابه ،اين وضعیت داللت منفی در تأمین منابع مالی براي بنگاه در بازار سرمايه دارد .چنانچه نظام
رتبهبندي اعتباري (در بازار سرمايه) و اعتبارسنجی (در شبكه بانكی) مستقر شود ،با كاهش ارزش حقوق صاحبان سهام
و عملیات زيان ده توسط بنگاه ،رتبه اعتباري بنگاه (بانی اوراق مالی اسالمی) كه توسط مؤسسات رتبهبندي تعیین
میشود ،كاهش خواهد يافت .با كاهش رتبه اعتباري بنگاه ،امكان دسترسی به منابع مالی محدود خواهد شد يا هزينه
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آن بیشتر خواهد بود.
با اين حال ،شايان ذكر است كه خودروسازان طی سالیان گذشته در مقاطع مختلف زمانی و بهموجب مصوباتی
توانستهاند به رانت منابع مالی دسترسی داشته باشند و در پارهاي از موارد نیز از رعايت ضوابط ذينفع واحد در دريافت
تسهیالت بانكی مستثنا شوند .بهطور مشخص در انتهاي سال  ،1399شوراي پول و اعتبار با پرداخت پنج هزار میلیارد
تومان تسهیالت به خودروسازان موافقت كرد ،مشروط بر اينكه  80درصد آن معادل چهار هزار میلیارد تومان بهعنوان
بازپرداخت بخشی از بدهیهايشان در اختیار قطعهسازان قرار

گیرد1.

ج) عدم سرمايهگذاري در تحقيق و توسعه بنگاه
يكی ديگر از چالشهاي جدي خودروسازان كه در اثر عملیات زيانده و عدم تكافوي هزينهها ايجاد میشود ،عدم
سرمايهگذاري در تحقیق و توسعه بنگاه براي افزايش بهرهوري و كاهش ارزبري است .به بیانی ديگر ،بهدلیل آنكه بنگاه
از نقدينگی كافی برخوردار نیست ،توان سرمايهگذاري در تحقیق و توسعه بهمنظور تولید داخلی قطعات و افزايش
بهرهوري در فرايند تولید را نخواهد داشت.
 .۴-۲پيامدهاي وضعيت مالی دو شرکت ايرانخودرو و سايپا در سطح کالن نظام مالی و اقتصادي
عالوه بر چالشهاي سطح خُرد (بنگاه) ،وضعیت مالی كنونی بنگاهها داراي پیامدها و چالشهايی در سطح كالن نیز
است كه به اجمال در اين بخش اشاره میشود.
الف) بازي پونزي و افزايش ريسك اعتباري در نظام مالی
افزايش تأمین مالی در بازارهاي مالی با توجه به عدم سودآوري قابل توجه اين بنگاهها ،مخاطرات متعددي را در بازارهاي
بدهی ايجاد میكند .اخذ تسهیالت و انتشار اوراق مالی اسالمی (بدهی) با توجه به عدم سودآوري كافی سبب میشود
كه اين بنگاهها براي بازپرداخت سود و اصل تسهیالت يا اعتبار ،همواره از بازارهاي مالی براي تأمین مالی استفاده كنند
و براي تصفیه تسهیالتی ،تسهیالت ديگر (اعم از وام يا اوراق) بگیرند .اين فرايند كه به «بازي پونزي» ۲در اقتصاد
معروف است ،سبب میشود تا همواره هزينههاي مالی بنگاه در حال افزايش باشد و به امید آنكه در آينده اتفاقی مثبت
براي وضعیت مالی بنگاه رخ دهد ،روزمره را طی كنند .چنانچه در آينده از لحاظ مالی رخداد مناسبی براي بنگاه پیش
نیايد ،درنهايت بنگاه دچا ر آسیب جدي و ورشكستگی خواهد شد و ريسك عدم ايفاي تعهدات آن میتواند ساير نهادهاي
مالی و بنگاهها را با مخاطرات مالی و اقتصادي مواجه سازد.
درخصوص اين دو خودروساز؛ خريداري قطعات (مطالبات قطعهسازان) ،خريداري مواد اولیه ،تحويل خودروهاي
پیشفروش شده و خريدهاي داخلی ازجمله بدهیهاي آنهاست .عدم نقدينگی كافی بنگاهها سبب میشود كه همواره
تأمین مالی مواد اساسی خودروسازان مدتدار باشد .در همین راستا ،چنانچه زمان بازپرداخت بدهیها ديرهنگام صورت
پذيرد ،مشكالتی را براي قطعهسازان و تأمینكنندگان مواد اولیه ايجاد خواهد كرد .اين ريسك اعتباري (ريسك عدم
بازپرداخت بدهیها و تعهدات) سلسلهوار در نظام تولید و از صنعتی به صنعتی ديگر و میان بنگاهها منتقل میشود.
https://www.irna.ir/news/84190390/
Ponzi Scheme
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درنهايت اثر اين ريسك در نظام مالی و شبكه بانكی خود را نشان میدهد.
ب) کاهش توليد محصوالت (خودرو)
همانطور كه از وضعیت صورتهاي مالی خودروسازان مشخص است ،بهطور میانگین تولید هر واحد خودرو براي هر
دو خودروساز بهمعناي شناسايی زيان است .به بیانی ديگر ،بخشی از هزينه ساخت هر واحد خودرو از جیب سهامداران
تأمین میشود .اين گزاره به اين معناست كه خودروساز انگیزه كاهش تولید خودرو خواهد داشت.
كاهش تولید خودرو چالشهاي كالن متعددي را ايجاد میكند .عدم پاسخ به تقاضاي مصرفی خودرو ،افزايش
تقاضاي واردات خودرو درنتیجه عدم تولید داخل و افزايش تقاضاي ارز بهمنظور ورود خودرو ،كاهش تقاضاي قطعه و
مواد اولیه و تعطیلی و ركود ساير تولیدكنندگان در زنجیره تولید خودرو ،كاهش و تعديل نیروي انسانی خودروسازان و
تولیدكنندگان قطعات و ساير بنگاهها در زنجیره تولید خودرو ازجمله آسیبهاي كاهش تولید خودرو توسط اين دو
خودروساز است .البته داللت اين سخن ،لزوم ًا افزايش قیمت خودرو نیست ،بلكه كاهش هزينههاي عملیات خودروسازي
بايد در دستور كار قرار گیرد.
ج) ريسك کاهش کيفيت محصوالت ساخته شده
يكی از راههاي كاهش هزينههاي ساخت خودرو ،كاهش كیفیت مواد مستقیمی است كه در تولید بهكار میبرند .به بیانی
ديگر ،از آنجا كه بهاي تمام شده درآمد عملیاتی از درآمد عملیاتی خودروسازان بیشتر است و مواد مستقیم در تولید و
قطعات يكی از اقالم مهم بهاي تمام شده درآمد عملیاتی است ،لذا كاهش كیفیت آن میتواند مقداري هزينهها و زيان
ناخالص بنگاه را كاهش دهد .كاهش كیفیت محصوالت ساخته شده سبب میشود كه عالوه بر آنكه مشتريان داخلی
نسبت به محصول رضايت نداشته باشند و چهبسا كیفیت نامطلوب خودروي ساخته شده خطرات جانی و مالی ايجاد كند،
(عدم رعايت حقوق مصرفكننده) محصوالت تولید شده سهمی در بازار منطقه نداشته باشد و صادرات خودروها نتواند ،به
قوت خود ادامه داشته باشد و با محصوالت ديگر بازارهاي بینالمللی و منطقهاي رقابت كند .اين موضوع مهم در جلسه
 1400/11/10مقام معظم رهبري با تولیدكنندگان و فعاالن اقتصادي مورد تأكید ايشان نیز قرار گرفت.
 .5راهكارها و توصيههاي سياستی بهمنظور بهبود وضعيت مالی خودروسازان
پس از بیان چالشها و آسیبهاي وضعیت مالی خودروسازان ،بايد به ارائه بسته راهكارها و توصیههاي سیاستی اشاره
داشت .يكی از راهكارهاي اصلی رفع چالشها و آسیبهاي مالی خودروسازان و بازار خودرو ،در عدم زياندهی فعالیت
خودروسازي است .زيانده نبودن فعالیت خودروسازي مستلزم رعايت مالحظاتی است كه در اين بخش به مهمترين آن
اشاره میشود .مجري يا مخاطب انجام اين پیشنهادها كه در راستاي عدم زيانده بودن خودروسازان است ،مديران
خودروسازان ،دستگاه هاي دولتی (وزارت صمت ،سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران) ،شوراي رقابت و سهامداران
عمده خودروسازان است.
نكته قابل توجه آنكه ضروري است پیشنهادهاي اشاره شده بهعنوان يك بسته ديده شود و از اجراي گزينشی و
سلیقهاي يك يا چند پیشنهاد اجتناب شود؛ چراكه اجراي ناقص اين بسته ممكن است نه تنها چالش و مسئلهاي از
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صنعت خودروسازي را حل نكند ،بلكه وضعیت خودروسازان و بازار خودرو را با چالشهاي بیشتر و جديدي مواجه كند.
 .5-۱اصالح اقالم درآمدي و هزينهاي مربوط به عمليات خودروسازان
مطابق با صورتهاي مالی حسابرسی شده اين دو خودروساز ،درآمد عملیاتی كه حاصل ضرب قیمت خودرو در تعداد
خودروي فروخته شده است ،تكافوي هزينههاي تولید خود 1را نمیدهد .بهمنظور عدم زياندهی فعالیت خودروسازان
الزم است تا درآمد عملیاتی بیش از بهاي تمام شده آن باشد .براي اين منظور الزم است تصمیمات زير اتخاذ گردد:
 افزايش بهرهوري در فرآيند تولید افزايش شفافیت در هزينه تأمین مواد اولیه و مواد مصرفی در تولید خودرو (تأكید بر خريداري تمامی يا اكثرمواد از بورس كاال)
 داخلی سازي قطعات و كاهش نیاز به واردات و ارزبري لزوم تكافوي هزينههاي تولید (اصالح و به روزرسانی فرمول قیمتگذاري) .5-۲واگذاري سهام چرخهاي و اصالح ساختار حكمرانی و مالكيتی بنگاهها
ضروري است تا سهامچرخهاي شركتهاي خودروسازي واگذار شود و منابع آن صرف ارتقاي وضعیت مالی خودروسازان و
شركتهاي زيرمجوعه گردد .البته الزم است به اين موضوع توجه داشت كه واگذاري اين نوع سهام ،عالوه بر آنكه می تواند
وضعیت مالی اين دو بنگاه را ارتقا دهد (كه اشاره شد) ،به ارتقاي حكمرانی در بنگاه و عدم تضییع حقوق ساير سهامداران كه
داراي حق راي و انتخاب مدير در بنگاه میباشند ،منجر خواهد شد .لذا اين پیشنهاد داراي دو كاربرد

است2:

 .1داللت مالی و اقتصادي براي بنگاه
 .2داللت حكمرانی و اداره مطلوب بنگاه
 .5-۳واگذاري دارايیها و اموال غيرمرتبط با خطوط اصلی کسبوکار
مشابه آنچه درخصوص سهام چرخهاي اشاره شد ،ضروري است دارايیها و اموال غیرمرتبط با عملیات اصلی خودروسازان
واگذار شود و منابع حاصل از آن به اصالح وضعیت ترازنامه (كاهش بدهیهاي مالی) ،تحقیق و توسعه ،افزايش بهرهوري
و كاهش ارزبري (بومیسازي قطعات) خودرو و اقداماتی كه به نحوي هزينههاي عملیات تولید را كاهش میدهد،
اختصاص يابد.
البته الزم به ذكر است كه بخشی از دارايیها مانند سهام تحت تملك شركتها به داليل متعدد در وثیقه است كه
واگذاري آن را با مشكل مواجه خواهد ساخت.

 .1در صورتهاي مالي از عبارت تخصصي بهاي تمام شده درآمد عملياتي استفاده ميشود.
 .2الزم به توضيح است كه تفصيل مباحث مربوط به سهامداري و واگذاري سهام چرخهاي در گزارش ديگر مركز پژوهشهاي مجلس ارائه
ميشود.
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 .5-۴اصالح روشهاي پيشفروش محصوالت
برنامههاي پیش فروش محصوالت الزم است طوري تدارك ديده شود كه از بزرگ شدن شديد اندازه ترازنامه (افزايش
بدهیها) و تعهدات اجتناب گردد .در اين خصوص الزم است به موارد زير توجه شود:
 .1بنگاه نبايد بهمنظور تأمین مالی موقت خود و رفع هزينههاي جاري ،تعهدات زياد ايجاد كند چراكه عالوه بر
آنكه ممكن است به دلیل عدم ايفاي تعهدات دچار جريمههاي مالی بشود ،براي رفع تعهدات ممكن است بنگاه را وارد
«بازي پونزي» كه در قسمت قبل اشاره شد ،بكند.
 .2در شرايط تورمی ،ضروري است كه در تعیین قیمتهاي پیش فروش محصوالت به ويژه فروشهاي مدتدار،
تورم مورد توجه قرار بگیرد.
عدم توجه به اين نكته ،سبب میشود كه عملیات سودآور بنگاه با مخاطره مواجه شود و تقاضاي سفتهبازي در اين
بازار را تشديد كند.
 .5-5بهبود وضعيت سرمايه گروه و شرکتهاي خودروساز
براساس صورتهاي مالی دو شركت خودروساز منتهی به  31شهريورماه سال  ،1400گروه و شركتهاي اصلی خودروساز
دچار زيان خالص در صورت سود و زيان و زيان انباشته قابل توجه در ترازنامه هستند.
با توجه به عملیات زيانده اين دو خودروساز طی چند سال اخیر ،الزم است وضعیت سرمايهاي اين دو شركت
اصالح شود .براي اين منظور افزايش سرمايه از محلهاي آورده نقدي سهامداران و يا افزايش سرمايه از محل صرف
سهام (با مالحظه شرايط بازار سهام) كه به ايجاد جريان نقدينگی در بنگاه كمك میكند ،ضروري به نظر میرسد .با
اين حال ،به دلیل عملیات زيانده اين خودروسازان افزايش سرمايه دو خودروساز در انتهاي سال  1398بی اثر شده
است 1.به بیانی ديگر ،اگرچه اين دو شركت خودروساز در انتهاي سال  1398از محل مازاد تجديد ارزيابی دارايیها
افزايش سرمايه دادند و سرمايه ثبتی خود را افزايش دادند 2،اما عملیات زيانده آنها سبب شد تا مجدداً مشمول ماده
( )141قانون تجارت شوند و حقوق صاحبان سهام اين دو شركت به سرعت كاهش يابد و منفی شود.
 .5-۶اصالح وضعيت تأمين مالی بنگاه
هر بنگاهی در اقتصاد بهمنظور تأمین مالی فعالیتهاي خود و سرمايه در گردش نیازمند اخذ تسهیالت از شبكه بانكی
يا انتشار اوراق در بازار سرمايه است .با اين حال ،الزم است میزان تأمین مالی بنگاه با دقت بررسی گردد .صورت سود
و زيان شركتهاي ايرانخودرو و سايپا و گروههاي مربوطه نشان میدهد كه هزينههاي مالی سهم بااليی دارد .اين
هزينهها سهم بیشتري در صورتهاي مالی شركت سايپا دارد كه سبب میشود اين خودروساز طی دوره عملیات با زيان
 .1اين افزايش سرمايه با استفاده از ظرفيت قانوني ماده ( )14قانون حداکثر استفاده از توان توليدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی
مصوب  1398/2/15صورت گرفته است .مطابق با اين ماده قانوني ،به منظور رونق توليد و ایجاد اشتغال از طریق اصالح ساختار مالی شرکتها
و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره « »1ماده ( )149قانون ماليات
های مستقيم مصوب  3/12/13۶۶با اصالحات و الحاقات بعدی ،افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط بر این است که ظرف مدت یک سال
پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یک بار در هر پنج سال امکان پذیر است.
 .2براساس ماده ( )14قانون حداکثر استفاده از توان توليدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی مصوب سال  ،1398افزايش سرمايه
بنگاهها از محل تجديد ارزيابي داراييها از ماليات معاف ميباشند.

م
 ________________________________________________________________ 20مركز ژپوهشاه جلس شوراي اسالمي

خالص و پس از تكرار اين فرآيند ،با كاهش شديد حقوق صاحبان سهام و ورود به ورطه ورشكستگی مواجه شود.
افزايش اخذ تسهیالت از شبكه بانكی يا انتشار بیشتر اوراق مالی اسالمی از طريق بازار سرمايه در وضعیت مالی
فعلی راهكار اصلی و حل مسئله بنگاههاي خودروسازي نیست و در میانمدت آسیب بیشتري به وضعیت مالی اين دو
بنگاه وارد میكند و سبب میشود سرمايه بنگاه با سرعت بیشتري از بین برود .به بیانی ديگر ،در شرايط عدم تكافوي
هزينهها با درآمدهاي حاصل از فعالیت خودروسازي ،هزينههاي مالی زيان خالص بنگاهها را افزايش میدهد و اين سبب
میشود تا حقوق صاحبان سهام شركت كاهش بیشتري يابد.
عدم رعايت توصیههاي سیاستی اشاره شده در بخشهاي قبل ،سبب میشود تا جريان نقدي و سرمايه در گردش
بنگاهها كاهش يابد و نیاز به تأمین مالی از بازارهاي مالی يا پیش فروش محصوالت افزايش يابد كه رعايت توصیههاي
مزبور به اصالح تأمین مالی آنها كمك شايانی خواهد كرد و هزينه پرداختی سود (بهره) را كاهش خواهد داد.
جمعبندي و نتيجهگيري
بررسی صورتهاي مالی حساب رسی شده دو خودروساز بزرگ كشور يكی از روشهاي شناخت وضعیت مالی بنگاه و
عملیات مربوط به آن است و میتوان براساس آن به سیاستگذاري در اين صنعت پرداخت .بر همین مبنا ،آخرين
صورتهاي مالی حسابرسی شده اين دو شركت مورد بررسی و ارزيابی قرار گرفت.
در ادامه گزارش به تبیین وضعیت مالی دو خودروساز بزرگ كشور اشاره و موارد زير بیان شد:
 .1عملیات زيانده خودروسازان
 .2فزونی بهاي تمام شده درآمدهاي عملیاتی (خودروسازي) بر درآمدهاي عملیاتی
 .3هزينههاي باالي مالی خودروسازان (بهخصوص شركت سايپا)
 .4بدهیهاي شركتهاي خودروساز (به خريداران خودرو و تأمینكنندگان مواد اولیه)
 .5وجود سهام چرخهاي
 .6دارايیهاي مازاد و غیرمرتبط با كسبوكار خودروسازان
سپس چالشها و آسیبهاي وضعیت كنونی مالی خودروسازان در دو سطح بنگاه و كالن مورد اشاره قرار گرفت.
چالشهاي وضعیت مالی دو شركت ايرانخودرو و سايپا در سطح بنگاه به شرح زير است:
 .1چالشهاي حقوقی درخصوص مشمولیت ماده ( )141قانون تجارت بر آنها
 .2چالشهاي دسترسی به منابع مالی در بازارهاي مالی
 .3عدم سرمايهگذاري در تحقیق و توسعه بنگاه
چالشهاي وضعیت مالی دو شركت ايرانخودرو و سايپا در سطح كالن نظام مالی و اقتصادي كه در گزارش تأكید
شد ،شامل موارد زير است:
 .1بازي پونزي و افزايش ريسك اعتباري در نظام مالی و اقتصادي
 .2كاهش تولید محصوالت (خودرو)
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 .3ريسك كاهش كیفیت محصوالت ساخته شده
درنهايت بهمنظور رفع آسیبها و چالشها ،پیشنهادهاي زير در گزارش مورد اشاره قرار گرفت.
پیشنهادهايی كه در بخش نهايی گزارش اشاره شد ،بايد بهصورت يك بسته ديده شود و از اجراي گزينشی و
سلیقهاي يك يا چند پیشنهاد اجتناب شود؛ چراكه اجراي ناقص اين بسته ممكن است نه تنها چالش و مسئلهاي از
خودروسازان را حل نكند ،بلكه وضعیت خودروسازان و بازار خودرو را با چالشهاي بیشتر و جديدتري مواجه كند.
راهكارهاي اصلی ارائه شده بهمنظور رفع چالشها و آسیبهاي فوق به شرح زير است:
ـ افزايش بهرهوري در فرايند تولید
ـ افزايش شفافیت در هزينه تأمین مواد اولیه و مواد مصرفی در تولید خودرو (تأكید بر خريداري تمامی يا اكثر
مواد از بورس كاال)
ـ اصالح شیوههاي قیمتگذاري
ـ داخلیسازي قطعات و كاهش نیاز به واردات و ارزبري
ـ واگذاري سهام چرخهاي و اصالح حكمرانی و روابط مديريتی در بنگاههاي خودروساز
ـ واگذاري دارايیها و اموال غیرمرتبط با خطوط اصلی كسبوكار
ـ اصالح روشهاي پیشفروش محصوالت و قیمتگذاري
ـ بهبود وضعیت سرمايه گروه و شركتهاي خودروساز از طريق افزايش سرمايه از محل آورده نقدي يا صرف سهام
ـ اصالح وضعیت تأمین مالی بنگاه و كاهش سهم هزينههاي مالی

