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  )شرکت سهامی عام( لوله و ماشین سازي ایران
  صورتهاي مالی

  9013اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 
  

  مجمع عمومی عادي صاحبان سهام 
  با احترام،

سال مالی منتهـی   مربوط به )شرکت سهامی عام( لوله و ماشین سازي ایران به پیوست صورتهاي مالی  
  :جزاي تشکیل دهنده صورتهاي مالی به قرار زیر استا. شود تقدیم می 1390 ماه اسفند 29 به
  
  شماره صفحه  
  1  هترازنام -1
  2  صورت سود و زیان  -2

  2  انباشته  گردش حساب سود -1-2   
  3  صورت جریان وجوه نقد  -3
    : یادداشتهاي توضیحی -4

  4  الف ـ تاریخچه فعالیت شرکت    
  5  ب ـ مبناي تهیه صورتهاي مالی    
  6الی  5  هاي حسابداري  ج ـ خالصه اهم رویه   
  52الی  7  د ـ یادداشتهاي مربوط به اقالم مندرج در صورتهاي مالی و سایر اطالعات مالی    

بـه تأییـد هیئـت مـدیره      31/02/1391 خهاي حسابداري تهیه شده و در تـاری صورتهاي مالی براساس استاندارد
  . رسیده استشرکت 

  امضاء  سمت  نماینده اعضاي هیئت مدیره  اعضاي هیئت مدیره
    رئیس هیئت مدیره   نصراله محمدحسین فالح  گذاري شریف شرکت سرمایه

    مدیر عامل و عضو هیئت مدیره  علیرضا مقصودي  ساز صندوق حمایت و بازنشستگی آینده

    نایب رئیس هیئت مدیره  داداله قرینی  گذاري مشفق شرکت توسعه سرمایه

    عضو هیئت مدیره   رضا بختیاري  ملی ایران گذاري شرکت سرمایه 

    عضو هیئت مدیره   منصور گرجی  صندوق بازنشستگی کشوري
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  )شرکت سهامی عام(لوله و ماشین سازي ایران 
  ترازنامه

  9013اسفند ماه  29 در تاریخ
  

(تجدید ارائه شده )(تجدید ارائه شده )
1390/12/291389/12/29یادداشتبدهیها و حقوق صاحبان سهام1390/12/291389/12/29یادداشتدارائیهـــــــــا       

ریــال  ریــال  ریــال  ریــال  
بدهیهاي جاري : دارائیهاي جاري: 

1473,389,327,86457,750,824,142حسابها و اسناد پرداختنی تجاري427,677,720,32923,755,604,668موجودي نقد 
15184,052,813,614126,659,735,685سایر حسابها و اسناد پرداختنی552,180,404,49753,360,436,846سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت  

1623,981,317,38611,515,390,576پیش دریافتها6455,830,769,844413,774,442,754حسابها و اسناد دریافتنی تجاري
1715,936,547,63057,994,570,487ذخیره مالیات786,979,818,97842,673,336,634سایر حسابها و اسناد دریافتنی

18157,491,267,36090,248,282,149سود سهام پیشنهادي و پرداختنی8348,826,255,500303,435,567,993موجودي مواد و کاال  
19609,244,922,371512,740,132,488تسهیالت مالی دریافتی923,963,754,61026,167,486,120سفارشات و پیش پرداختها

1,064,096,196,225856,908,935,527جمع بدهیهاي جاري 995,458,723,758863,166,875,015جمع دارائیهاي جاري  
بدهیهاي غیر جاري  : دارائیهاي غیر جاري: 

63,253,040,078-19تسهیالت مالی دریافتی بلندمدت10477,558,963,421461,131,134,151دارائیهاي ثابت مشهود 
1129,805,072,42329,090,362,004دارائیهاي نامشهود 

2028,910,445,58431,255,068,553ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان1295,917,966,37045,775,520,000سرمایه گذاریهاي بلند مدت  
28,910,445,58494,508,108,631جمع بدهیهاي غیر جاري131,305,350,479724,625,819سایر دارائیها 

1,093,006,641,809951,417,044,158جمع بدهیها 604,587,352,693536,721,641,974جمع دارائیهاي غیر جاري
حقوق صاحبان سهام: 

21303,750,000,000202,500,000,000سرمایه ( 303،75میلیون سهم هزار ریالی تمام پرداخت شده ) 
101,250,000,000-21افزایش سرمایه در جریان ثبت

2230,375,000,00025,605,007,881ا ندوخته قانونی 
236,057,245,0296,057,245,029سایر ا ندوخته ها

166,857,189,613113,059,219,921سود  ( زیان)  ا نباشته
507,039,434,642448,471,472,831جمع حقوق صاحبان سهام 

1,600,046,076,4511,399,888,516,989جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام1,600,046,076,4511,399,888,516,989جمع دارائیها 

. ، جزء الینفک صورتهاي مالی است  52الی    4همراه مندرج در صفحات    37الی  1یادداشتهاي   
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  )شرکت سهامی عام( لوله و ماشین سازي ایران
  و زیان صورت سود

  9013اسفند ماه  29سال مالی منتهی به براي 
  
  

سال 1389یادداشت 
ریالریالریال

241,035,132,755,948776,593,876,008فروش خالص 
کسر می شود:

(513,115,788,082)(763,891,248,154)25بهاي تمام شده کاالي فروش رفته
271,241,507,794263,478,087,926سود ناخالص

اضافه ( کسر ) می شود:
(66,078,154,031)(91,226,420,063)26هزینه    هاي فروش, اداري و عمومی

2714,641,900,6976,346,545,483خالص سایردرآمدها و هزینه هاي عملیاتی
(76,584,519,366)(59,731,608,548)

194,656,988,428203,746,479,378سود عملیاتی
اضافه ( کسر ) می شود:

(90,485,712,273)(110,509,147,648)28هزینه هاي مالی
2984,174,884,68111,556,305,646خالص  سایردرآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتی

(26,334,262,967)(78,929,406,627)
168,322,725,461124,817,072,751سود ناشی از فعالیتهاي عادي قبل از مالیات

(21,894,642,124)(16,551,584,180)مالیات سود فعالیتهاي عادي
151,771,141,281102,922,430,627سود خالص

529613سود عملیاتی هر سهم
(226)(13)( زیان ) غیر عملیاتی هر سهم

36/2516387سود پایه هر سهم

151,771,141,281102,922,430,627سود خالص
116,840,967,041147,727,059,349سود انباشته در ابتداي سال

2,359,006,576(3,781,747,120)30تعدیالت سنواتی
113,059,219,921150,086,065,925سود انباشته  در ابتداي  سال-  تعدیل شده

264,830,361,202253,008,496,552سودقابل تخصیص
تخصیص سود:
(5,355,007,881)(4,769,992,119)22اندوخته قانونی

(2,969,268,750)(2,078,179,470)پاداش هیئت مدیره
(131,625,000,000)(91,125,000,000)18سود سهام مصوب 

(97,973,171,589)(139,949,276,631)
166,857,189,613113,059,219,921سود( زیان ) انباشته در پایان سال  

سال 1390

گردش حساب سود( زیان ) انباشته 

(تجدید ارائه شده)

  

  

اجزاي تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع، محدود به سود و زیان دوره و تعدیالت سنواتی  آنجائیکهاز 
   .می باشد سود پایه هر سهم و سود تقلیل یافته برابر ،د و زیان جامع ارائه نگردیده استاست، صورت سو

  

  .، جزء الینفک صورتهاي مالی است 52الی 4همراه مندرج در صفحات  37الی 1یادداشتهاي 
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  )شرکت سهامی عام( لوله و ماشین سازي ایران
  جریان وجوه نقد صورت

  9013اسفند ماه  29سال مالی منتهی به براي 

  
(تجدیدارائه شده )

سال 1389یادداشت   
ریال ریال ریال 

31224,139,293,890107,961,691,670

6,349,115,4115,983,369,272
8,646,314,8241,557,121,527

(87,951,609,641)(89,098,501,334)
(25,960,194,259)(27,679,938,419)

(98,916,373,665)(109,237,948,954)

(51,151,242,165)(3,008,732,913)

(35,156,253,482)1,180,032,348وجوه دریافتی (پرداختی  ) بابت سرمایه گذاري کوتاه مدت    
(45,828,291,370)16,433,720,000
(55,328,723,778)(18,382,076,720)

(859,153,859)(120,540,000)
28,190,791,077325,980,207

(72,645,345,582)(36,899,169,995)
1,426,332,478(41,184,160,192)

991,383,149
689,560,154,564666,723,987,360
(686,812,269,807)(637,933,126,784)

2,747,884,75729,782,243,725
4,174,217,235(11,401,916,467)

23,755,604,66835,140,152,135
(252,101,574)17,369,000

27,677,720,32923,755,604,668
3269,953,190,469112,229,491,693

 سود دریافتی  بابت  سپرده هاي  سرمایه گذاري  کوتاه  مدت             
 بازده  سرمایه  گذاریها و سود پرداختی  بابت  تأمین مالی         :

 جریان  خالص  خروج  وجه نقد قبل  از فعالیتهاي  تأمین مالی              

 سود پرداختی  بابت  تسهیالت مالی      

 بازپرداخت  اصل  تسهیالت  مالی  دریافتی        
 جریان  خالص  ورود وجه نقد ناشی  از فعالیتهاي تأمین مالی            

 وجوه  حاصل  از فروش  دارائیهاي ثابت        
 جریان  خالص  خروج وجه نقد ناشی  از فعالیتهاي سرمایه گذاري            

 خالص  افزایش  (کاهش  )  دروجه  نقد  
 مانده  وجه نقد در آغازسال     

 مانده  وجه نقد در پایان سال      
  مبادالت  غیرنقدي   

وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه    
 دریافت  اصل تسهیالت  مالی     

 فعالیتهاي سرمایه گذاري  :

 وجوه  پرداختی  جهت خرید دارائیهاي  ثابت نامشهود         
 وجوه  پرداختی جهت  خریددارائیهاي  ثابت مشهود        

سود ناشی از تسعیر نرخ ارز       

سال 1390

 سودسهام  پرداختی  
 جریان  خالص خروج وجه نقد ناشی  از بازده سرمایه گذاریها وسودپرداختی  بابت تأمین مالی 

 مالیات بردرآمد :

 جریان  خالص  ورود وجه نقد ناشی  از فعالیتهاي  عملیاتی            

 فعالیتهاي  تأمین مالی:

 فعالیتهاي عملیاتی :

 مالیات بر درآمدپرداختی  

 سود دریافتی  بابت  سپرده  و سرمایه گذاري  بلند مدت            

 وجوه    (پرداختی   )   دریافتی بابت  تحصیل سرمایه گذاري بلند مدت       

 
  

  .ست ا ، جزء الینفک صورتهاي مالی 52الی  4ر صفحات همراه مندرج د 37الی  1یادداشتهاي 
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  )شرکت سهامی عام( لوله و ماشین سازي ایران
  یادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالی

  9013اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 
  

  تاریخچه فعالیت شرکت  -1
  : کلیات - 1/1

در اداره ثبت شرکتها و  8926شماره تحت  1/9/1342در تاریخ ) سهامی عام (لوله و ماشین سازي ایران  
  . مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است

 8/2/1358تبدیل و در تاریخ » سهامی عام«به » سهامی خاص«از  1354شخصیت حقوقی شرکت در سال   
 11/9/1359سپس از تاریخ . تحت نظارت مدیران منتخب وزارت صنایع و کار و امور اجتماعی قرار گرفت

سازمان صنایع ملی ایران درآمد و با تصویب قانون تشکیل وزارت صنایع سنگین اداره امور تحت پوشش 
به سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران  21/8/1360مورخ  45802/100شرکت براساس وکالتنامه شماره 

س اوراق با عرضه بخش اعظم سهام خود در سازمان بور 1375سازمان مزبور در نیمه اول سال . محول گردید
مرکز اصلی شرکت در  از تابعیت آن سازمان خارج گردید بهادار تهران میزان سهام خود را تقلیل و شرکت
   .باشد آباد قم می شهرك صنعتی شمس و )تپه سفید( تهران و کارخانجات آن در جاده ساوه چهاردانگه

  :فعالیت اصلی شرکت -2/1
بارتست از تأسیس و اداره امور و توسعه واحدهاي اساسنامه آن ع 3شرکت طبق ماده  فعالیتموضوع 

گري و ماشین سازي و طراحی و صنایع فلزي و نصب تأسیسات و تجهیزات صنعتی و فروش  صنعتی، ریخته
مواد اولیه و مصنوعات واحدهاي صنعتی شرکت و انجام کلیه امور تولیدي و صنعتی و بازرگانی و مشارکت با 

ی و حقوقی و سرمایه گذاري و تأسیس شرکت جدید که مربوط به فعالیت و شخصیتهاي حقیق سایر شرکتها
 و7/5/1388الف مورخ  36383/01، 5/8/87 لف مورخا81142/01برداري هاي بهره پروانهبموجب  .شرکت باشد

 لوله و اتصاالت تن 60000صادره توسط وزارت صنایع ظرفیت تولید به میزان  11/12/78مورخ  40935/01
تن قطعات پرسی  470تن شیرآالت و  1000و  آباد براي کارخانه شمس لوله تن 56100 ،ه تپه سفیدبراي کارخان
   .تعیین گردید

  :تعداد کارکنان -3/1
  :تعداد کارکنان طی سال بشرح زیر بوده است میانگین  

1390    1389  
  نفر
673  

  نفر  
720  
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  )شرکت سهامی عام( لوله و ماشین سازي ایران

  وضیحی صورتهاي مالییادداشتهاي ت
  9013اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 

  

  

  مبناي تهیه صورتهاي مالی  -2
صورتهاي مالی اساساً بر مبناي بهاي تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی از ارزشهاي جاري نیز 

  . شده است استفاده
  هاي حسابداري  خالصه اهم رویه - 3
  :موجودي مواد و کاال - 1/3

ودي مواد و کاال به اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش گروههاي اقالم مشابه ارزشیابی موج  
التفاوت بعنوان ذخیره کاهش  در صورت فزونی بهاي تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، مابه .شود می

  : شود بهاي تمام شده موجودیها با بکارگیري روشهاي زیر تعیین می. شود ارزش موجودي شناسایی می
  

  مورد استفادهروش     
  متحرك میانگین موزون    مواد اولیه 

  متحرك میانگین موزون    لوازم یدکی و ملزومات 
  میانگین سالیانه    کاالي در جریان ساخت 

  میانگین سالیانه    کاالي ساخته شده 
  

  :سرمایه گذاریها - 2/3
 دائمی در ارزش هررگونه ذخیره بابت کاهش سرمایه گذاریهاي بلند مدت به بهاي تمام شده پس از کسر ه  

در زمان  و وابسته گذاري در شرکت فرعی سرمایهدرآمد حاصل از . شود یک از سرمایه گذاریها ارزشیابی می
و ) ریخ تصویب صورتهاي مالیتا تا( پذیر  تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه

می صاحبان سهام شرکت در زمان تصویب سود توسط مجمع عموگذاریها  سرمایهحاصل از سایر  درآمد
  .گردد شناسایی می) تا تاریخ ترازنامه(پذیر سرمایه

  :دارائیهاي ثابت مشهود - 3/3
مخـارج بهسـازي و تعمیـرات    . شود دارائیهاي ثابت مشهود بر مبناي بهاي تمام شده در حسابها ثبت می -1/3/3

ر ظرفیت یا عمر مفیـد دارائیهـاي ثابـت یـا بهبـود اساسـی در       اساسی که باعث افزایش قابل مالحظه د
 طی عمر مفید باقیمانده دارائیهـاي اي محسوب و  گردد، به عنوان مخارج سرمایه کیفیت بازدهی آنها می

هاي نگهداري و تعمیرات جزئی که به منظـور حفـظ یـا تـرمیم منـافع       هزینه. شود ستهلک میممربوط 
شـود،   جاري از استاندارد عملکرد ارزیابی شـده اولیـه دارائـی انجـام مـی     اقتصادي مورد انتظار واحد ت
  . گردد هاي جاري تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می هنگام وقوع به عنوان هزینه
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  )شرکت سهامی عام( لوله و ماشین سازي ایران
  یادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالی

  9013اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 
  

  

نامه  و با در نظر گرفتن آئین(استهالك دارائیهاي ثابت با توجه به عمر مفید برآوردي دارائیهاي مربوطه  -2/3/3
هاي بعدي  و اصالحیه 1366قانون مالیاتهاي مستقیم مصوب اسفند ماه  151استهالکات موضوع ماده 

 :شود و براساس نرخها و روشهاي زیر محاسبه می) آن به استثناي قالبها
 

 

 

  
 

 
براي دارائیهاي ثابتی که در خالل ماه تحصیل و مورد بهره برداري قرار می گیرد، استهالك از اول ماه  -3/3/3

استهالك پذیر پس از  بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود در مواردي که هر یک از دارایی هاي
تی مورد استفاده قرار نگیرد میزان آمادگی جهت بهره برداري به علت تعطیل کار یا علل دیگر براي مد

  .نرخ استهالك منعکس در جدول باالست% 30استهالك آن براي مدت یاد شده معادل 
گردد و استهالك دارائیهاي نامشهود براساس  دارائیهاي نامشهود بر مبناي بهاي تمام شده در حسابها ثبت می

  . گردد شرایط قرارداد و قانون مالیاتهاي مستقیم محاسبه می
  :مخارج تأمین مالی -5/3

به استثناي مخارجی که مستقیماً قابل  ،شود به عنوان هزینه شناسائی می در دوره وقوع مخارج تأمین مالی
  . است» دارائیهاي واجد شرایط«انتساب به ساخت 

  :تسعیر ارز -6/3
در تاریخ ترازنامه و اقالم  )لهبا توجه به شرایط انجام معام( ارز یا بازار آزاد رسمی اقالم پولی ارزي با نرخ

با توجه ( ارز بازار آزاد یا رسمیبا نرخ  و بر حسب ارز ثبت شده است غیر پولی که به بهاي تمام شده تاریخی
تفاوتهاي ناشی از تسویه یا تسعیر اقالم پولی . شود تسعیر می ،در تاریخ انجام معامله )به شرایط انجام معامله

  . شود هزینه دوره وقوع شناسایی میارزي به عنوان درآمد یا 
  :ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان -7/3

آخرین حقوق ثابت هر یک از کارکنان براي هر سال  یک ماهذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان براساس 
  . شود خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور می

روش استهالكنرخ استهالكدارائیهاي ثابت
نزولی7 % و 8 % و 9 % ساختمانها 

مستقیم4 تا 15 سالهماشین آالت
نزولی%12تاسیسات

نزولی%25 و 30% و 35% وسائط نقلیه
مستقیم10 سالهاثاثیه

مستقیمیکسالهابزار آالت
مستقیمیکساله (به استثناي قالب کوکیل به نسبت بهره برداري ازظرفیت اسمی)قالبها
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  )شرکت سهامی عام( لوله و ماشین سازي ایران
  اي توضیحی صورتهاي مالییادداشته

  9013اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 
  

  موجودي نقد  -4
  :گردد موجودي نقد در تاریخ ترازنامه بشرح زیر تفکیک می

13901389یادداشت
ریالریال

4/11,033,119,260732,051,415 موجودي صندوق
4/224,372,736,93922,596,877,634 موجودي نزد بانکها

4/3100,000,00050,000,000 وجوه در راه 
2,171,864,130376,675,619 تنخواه گردانها

27,677,720,32923,755,604,668
  

  
، ریال قطر 1 032 ،درهم 800یورو،  1 382دالر،  1 571ریال،  951 467 276موجودي صندوق شامل  -1/4

ریال سفته  6 711 000و مبلغ  ضرب بانک تجارت تمام ، یک عدد سکه ربع بهار آزادي یک عدد سکه
  . باشد می

  :موجودي نزد بانکها شامل اقالم زیر است -2/4
13901389یادداشت

ریالریال
3,299,000,6371,080,877,158بانک تجارت  - ریالی 

12,009,283,3601,625,009,098بانک ملت  - ریالی 
4,961,998,0612,668,196,959بانک صادرات   - ریالی 

1,661,942,9096,800,250,925بانک ملی ایران   - ریالی 
4/2/11,271,997,782383,099,577بانک تجارت  - ارزي

4/2/2353,463,236328,597,099بانک توسعه صادرات   - ارزي
9,852,8119,335,100,442بانک توسعه صادرات   - ریالی 

317,021,5167,090,612بانک کارآفرین - ریالی 
4/2/3116,488,22475,129,246کارت اعتباري   - ارزي

366,800,10413,193,054بانک سپه - ریالی 
275,445,165-بانک پارسیان - ریالی 

4,888,2994,888,299بانک رفاه کارگران - ریالی 
24,372,736,93922,596,877,634

    
  

  .باشد مییورو  93/74329و دالر  51/5825تجارت به میزان  موجودي ارزي نزد بانک -1/2/4
 رهمد24/100286 یورو و 85/1077 ،دالر9/105مشتمل بر توسعه صادرات ي نزد بانکموجودي ارز - 2/2/4 

  . باشد می
  . باشد می )نزد بانک صادرات(یورو 92/7212اعتباري شامل   کارتموجودي  -3/2/4
به حساب منظور  91می باشد که در سال  تپه سفیدوجوه در راه از بابت چک پرداختی بابت صندوق  -3/4

  .شده است
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  )سهامی عام( لوله و ماشین سازي ایران
  یادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالی

  9013اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 
  
   گذاریهاي کوتاه مدت سرمایه -5

  

  :باشد گذاریهاي کوتاه مدت بشرح ذیل می سرمایه
13901389یادداشت

ریالریال
5/152,180,404,49753,360,436,846سپرده سرمایه گذاري کوتاه مدت

52,180,404,49753,360,436,846

  
  :باشد ل میوتاه مدت شامل موارد ذیگذاري ک هاي سرمایه سپرده -1/5
  

13901389نرخ سودبانکتاریخ سررسیدتاریخ افتتاحشماره
ریالریال

10,984,587,73912,220,308,895%12/5تجارت1263198861390/08/291391/08/29
3,000,000,0003,000,000,000%12تجارت62061781390/11/201391/05/20

161,675,992139,134,489%7تجارت1261354241390/10/271391/04/27
1,014,172993,462%7تجارت1262342151390/07/111391/07/11

6,000,000,0006,000,000,000%12/5تجارت65195599761390/10/011391/10/01
10,000,000,00010,000,000,000%12/5تجارت1263568541390/07/191391/07/19

12,000,000,00012,000,000,000%17تجارت65195596231390/01/111391/01/11
10,000,000,00010,000,000,000%17تجارت65195596311390/01/111391/01/11
-25,433,638%7ملت60104106861390/09/161391/09/16

-7,692,956%7ملی2090446460041390/05/051391/05/05
52,180,404,49753,360,436,846

  
  .باشند در وثیقه بانک می تماماً گذاري بابت تضمین وامهاي دریافتی هاي سرمایه سپرده -
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  )سهامی عام (لوله و ماشین سازي ایران
  یادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالی

  9013اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 
  
  حسابها و اسناد دریافتنی تجاري  -6
  

  :شوند حسابها و اسناد دریافتنی تجاري بشرح زیر تفکیک می
1389

مانده یادداشت
ذخیره مطالبات   
خالصخالصمشکوك الوصول

ریال  ریال  ریال  ریال  
 اسناد دریافتنی تجاري  :

10,044,346,0558,172,775,149-6/110,044,346,055 سایر اشخاص -ریالی 
6/1/110,044,346,055-10,044,346,0558,172,775,149

حسابهاي دریافتنی تجاري  :
220,143,432--- اشخاص وابسته -ریالی 

419,757,133,300384,871,197,530(4,059,835,778)6/2423,816,969,078 سایر اشخاص -ریالی 
26,029,290,48920,510,326,643(587,749,302)6/326,617,039,791 سایر اشخاص -ارزي

450,434,008,869(4,647,585,080)445,786,423,789405,601,667,605
460,478,354,924(4,647,585,080)455,830,769,844413,774,442,754 460,478,354,924

1390

  

  
 2 609میلیون ریال عمدتاً مربوط به شرکت مهراب گستر اراك بـه مبلـغ    10 044اسناد دریافتنی به مبلغ   -1/6

ص حقیقـی و حقـوقی   نفر اشـخا  36میلیون ریال مربوط به  7 435میلیون ریال می باشد و مابقی به مبلغ 
  .می باشد

                اسناد دریافتنی تجاري تا تاریخ تصویب صورتهاي مـالی بـه حیطـه وصـول     از میلیون ریال 6 415مبلغ  -1/1/6
  .درآمده است
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  )سهامی عام (لوله و ماشین سازي ایران
  یادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالی

  9013اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 
  

  

  :باشد می قابل تفکیک بشرح ذیل ریالی -سایر اشخاص صورت ریز - 2/6  
  

13901389یادداشت
ریال ریال 

87,293,385,49887,354,812,447آب و فاضالب سیستان و بلوچستان     
52,396,619,63414,664,937,459آب و فاضالب استان البرز    ( آبفاي کرج ) 

35,148,069,96241,536,069,962آب منطقه آذربایجان شرقی   
34,839,571,73950,438,880شرکت آب منطقه اي خراسان شمالی     
23,298,351,43839,005,806,192آب و فاضالب استان مرکزي    - اراك

22,609,066,57817,404,691,087آب و فاضالب استان کرمان    
21,365,514,31637,987,810,764آب و فاضالب جنوب غربی تهران    (  اسالمشهر  ) 

13,479,944,2702,550,544,243آب و فاضالب جنوب شرقی تهران     - ورامین  
12,757,120,91223,040,014,712آب و فاضالب مشهد   

9,910,972,8716,011,613,011آب و فاضالب کردستان   
9,776,919,3901,418,497,130آب و فاضالب استان یزد    

9,582,436,287401,374,630شرکت سهامی آب منطقه اي اردبیل     
-7,474,603,074ساپکو 

5,558,629,9834,340,430,886آب و فاضالب آذربایجان شرقی    
-5,124,299,285شرکت کرمان ثقل  

4,861,772,74210,914,757آب و فاضالب هرمزگان   
4,745,985,1401,641,454,402آب و فاضالب استان گلستان    

4,497,473,061670,716,296آب و فاضالب خراسان رضوي    
4,224,321,40811,423,321,408قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء   

3,652,167,6255,963,167,041آب منطقه اي  ( امور آب استان  )  لرستان 
-3,300,322,053شرکت افق ایرانیان زاگراس   
3,238,351,0853,234,738,710آب و فاضالب استان زنجان    

3,223,550,0293,223,550,029آب و فاضالب تهران   
2,436,450,470797,106,950قالبهاي صنعتی ایران خودرو   
2,342,373,26122,344,000آب و فاضالب استان همدان    

2,323,715,107169,818,507آب و فاضالب اصفهان   
2,228,127,4922,736,367,492آب و فاضالب شهر و شهرکهاي غرب تهران      

-1,756,817,200قالبهاي بزرگ صنعتی سایپا   
1,750,660,6321,491,019,814شرکت آب منطقه اي مرکزي مجري طرح اضطراري       

1,581,970,305225,960,139آب و فاضالب استان سمنان    
1,529,058,0546,802,902,931آب و فاضالب شرق استان تهران     ( رودهن) 

1,364,435,6451,364,435,645آب منطقه اي تهران   - طرح آبرسانی شهرها 
-1,032,132,224شرکت نیلوفر کاالي خاورمیان   

1,017,723,2133,862,611,611امور آب و فاضالب قزوین    
-1,002,930,532امید محمدي 

6/2/121,091,126,56369,044,235,495سایر بدهکاران 
423,816,969,078388,451,706,630

(3,580,509,100)(4,059,835,778)6/2/2ذخیره مطالبات مشکوك الوصول   
419,757,133,300384,871,197,530
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  )سهامی عام (لوله و ماشین سازي ایران
  یادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالی

  9013اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 
  
و نفر اشـخاص حقیقـی   یست و پنج بشامل بدهی یکصد و  میلیون ریال 21 091بمبلغ  سایر بدهکاران  -1/2/6

  .باشد میبابت فروش محصوالت شرکت حقوقی 
مربوط به آب  میلیون ریال 419شامل مبلغ  ریال میلیون 4 060ذخیره مطالبات مشکوك الوصول بمبلغ   -2/2/6

  میلیون ریال مربوط بـه آب و فاضـالب تهـران، مبلـغ     300طرح آبرسانی شهرها، مبلغ  -تهراناي  منطقه
 میلیـون ریـال   190اسالمشـهر، مبلـغ    -میلیون ریال مربوط به آب و فاضالب جنوب غربی تهران 200 

میلیون ریال مربوط به دفتر مرکزي معاونت جهاد سازندگی،  313اي مازندران، مبلغ  مربوط به آب منطقه
فاضـالب   میلیون ریال مربوط بـه آب و  530اي غرب، مبلغ  میلیون ریال مربوط به آب منطقه 325مبلغ 

میلیـون ریـال    500، مبلـغ  کـرج -ط به آب و فاضالب استان البرزمیلیون ریال مربو 150، مبلغ کردستان
  .باشد میلیون ریال مربوط به سایر بدهکاران می 1 133و مبلغ  مربوط به ساپکو

عمـدتاً   یورو94/15479دالر و  3/1395297شامل  میلیون ریال 26 617ارزي بمبلغ -مانده سایر اشخاص  -3/6
  .باشد می بابت فروش انواع لوله و اتصاالت ریال میلیون 23 852مربوط به شرکت ترامارکو بمبلغ 

  .یافته است کاهش 90روز در سال  153روز به  164به میزان  89دوره وصول مطالبات در سال  -4/6
  

  سایر حسابها و اسناد دریافتنی   - 7
  

  :زیر تشکیل شده است سایر حسابها و اسناد دریافتنی از اقالم
(تجدید ارائه شده  )

1389
خالصخالصذخیره مطالبات مانده یادداشت

ریالریالریالریال
7/18,109,391,2718,109,391,2716,542,727,726کارکنان 

29,322,303,94530,266,625,893-7/229,322,303,945سپرده هاي موقت
21,437,196,9715,375,742,348-7/321,437,196,971اشخاص وابسته
-27,763,000,000-7/427,763,000,000اسناد دریافتنی

347,926,791488,240,667-347,926,791سایر  
86,979,818,978-86,979,818,97842,673,336,634

1390

  

  
 و میلیون ریال وامهاي پرداختی 7 339 مبلغ شامل عمدتاً پرداختی به کارکنان میلیون ریال 8 109مبلغ  -1/7

  . باشد الحسابهاي پرداختی کوتاه مدت می علی میلیون ریال 770
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  )سهامی عام( لوله و ماشین سازي ایران
  حی صورتهاي مالییادداشتهاي توضی

  9013اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 

  
  :هاي موقت از اقالم زیر تشکیل شده است سپرده - 2/7
  

13901389یادداشت 
ریال ریال 

7/2/125,901,442,60829,886,957,986بانک تجارت 
82,087,43482,087,434آب وفاضالب جنوب غربی تهران      (اسالم شهر)  

59,375,00059,375,000آب وفاضالب تهران   
-3,041,193,430بانک ملت 

238,205,473238,205,473سایر
29,322,303,94530,266,625,893

  

  
میلیارد ریال نزد بانک  3و مبلغ  ط به سپرده ضمانتنامه نزد بانک تجارتمیلیارد ریال مربو 9/25مبلغ  -1/2/7

عمدتاً (پرداختهاي مربوط به قراردادهاي منعقده با مشتریان ار پیشبابت ضمانت حسن انجام ک ملت
  .باشد می )شرکتهاي آب و فاضالب

  
عمدتاً مربوط به مطالبات سود سهام از شرکت آلیاژهاي ریال   ونمیلی 21 437 اشخاص وابسته به مبلغ   -3/7

میلیون ریال و نوآوران  12 807میلیون ریال، شرکت هامون نایزه به مبلغ  4 278نشکن ساز به مبلغ 
  .میلیون ریال می باشد 4 352سبز احیاء به مبلغ 

  
میلیون ریال چک دریافتی از  27 675میلیون ریال عمدتاً شامل مبلغ  27 763اسناد دریافتنی به مبلغ   -4/7

چک فوق با . باشد میشرکت بین المللی پیمانکاري عمومی ایران بابت قسط آخر فروش زمین کردان 
مبنی بر تمدید مدت قرارداد لغایت  91-11/589/وجه به توافق فیمابین طی شماره نامه م عت

تا تاریخ تهیه صورتهاي مالی جهت اخذ تسهیالت از بانک کارآفرین بعنوان تضمین به  12/04/1391
  .بانک مذکور واگذار گردیده است
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  )شرکت سهامی عام(لوله و ماشین سازي ایران 
  حی صورتهاي مالییادداشتهاي توضی

  9013اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 
  
  

  موجودي مواد و کاال  -8
  :موجودي مواد و کاال از اقالم زیر تشکیل شده است
13901389یادداشت

ریالریال
192,155,959,856174,033,696,233کاالي ساخته شده

89,075,522,52379,550,698,928کاالي درجریان ساخت
38,030,572,49627,936,041,206مواد اولیه

21,645,816,76620,318,617,687قطعات و لوازم یدکی
8/111,731,476,5576,426,124,783کاالي بین راهی

352,639,348,198308,265,178,837
(7,269,096,819)(7,269,096,819)8/2ذخیره کاهش ارزش موجودي  مواد و کاال

345,370,251,379300,996,082,018
8/33,456,004,1212,501,095,571کاالي امانی ما نزد دیگران

(61,609,596)-ذخیره کاهش ارزش موجودي  کاالي امانی 
3,456,004,1212,439,485,975

348,826,255,500303,435,567,993

  
  :راهی از اقالم زیر تشکیل شده است کاالي بین -1/8

13901389شماره سفارش
ریالریال

-4001645/908007434,883,077,409 تن گرافیت مصنوعی  
-1001645/908007503,504,565,170 تن مفتول

876,003,5341,847,967,402-کاالي موجود در بندر
-301645/898000931,414,582,500 تن چسب

-464,715,400-2000 عدد سنگ هانینگ(بدون انتقال ارز)
588,532,5444,578,157,381سایر

11,731,476,5576,426,124,783

  
  .االي بین راهی تا تاریخ تهیه گزارش مالی تسویه گردیده استریال کمیلیون  10 679مبلغ  -1/1/8
مانده ذخیره کاهش ارزش موجودي مواد و کاالي راکد به علت عدم مصرف و فروش، بدون تغییر مانده  -2/8

  .است
 کارگاه صنعتی کاوش، لعاب ،هامون نایزه کاالي امانی ما نزد دیگران عمدتاً مربوط به کاالي نزد شرکتهاي -3/8

  .باشد می و خارجی هاي داخلی و نمایشگاهنوین 
مقابل خطرات  میلیون ریال در 59 677موجودي مواد اولیه و قطعات و لوازم یدکی به بهاي تمام شده  -4/8

  . میلیون ریال بیمه شده است 53 000ناشی از زلزله، آتش سوزي، انفجار و صاعقه تا مبلغ 
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  )ی عامشرکت سهام(لوله و ماشین سازي ایران 
  یادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالی

  9013اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 
  

  

  سفارشات و پیش پرداختها -9
  

  :مانده حساب سفارشات و پیش پرداختها از اقالم زیر تشکیل شده است
  
  

13901389یادداشت  
ریال ریال 

سفارشات خارجی :
11,050,571,9921,575,455,296خریدمواداولیه     (گرافیت، خاك، کورد وایر، زینک و چسب      )

1,610,237,6241,037,111,048خرید قطعات ولوازم یدکی   
9/112,660,809,6162,612,566,344

پیش پرداختها :
9/24,622,033,98313,028,226,611خرید مواد اولیه  

1,221,609,5891,778,153,621خرید قطعات ولوازم یدکی   
9/3976,539,7145,077,399,596خرید کاال ومحصوالت 
637,579,758450,065,188بیمه دارائیها و تکمیلی   

9/43,894,467,4503,359,253,645سایر 
11,352,230,49423,693,098,661

(138,178,885)(49,285,500)کسرمی شود : ذخیره مطالبات مشکوك الوصول   
11,302,944,99423,554,919,776
23,963,754,61026,167,486,120

  
  

  :گردد سفارشات خارجی به شرح ذیل تفکیک می -1/9  

1390شماره سفارشکشورنوع جنس
ریال

1,992,747,000بدون انتقال ارزآلمان43 تن خاك نسوز کوره
979,445,000بدون انتقال ارزآلمانگیربکس حمل ذوب

8,354,351,489بدون انتقال ارزسوئیس158/4تن فروسیلیکو کلسیم
557,207,300بدون انتقال ارزبلغارستان-آلمانقطعات ماشین سیمانزنی 

1645/90801249515,376,203هندوستان200 تن فروسیلیکو منیزیم
1645/90800822188,097,300چین43 تن رزین و کاتالیت

1645/9080083973,585,324چینزنجیر کوره تاب
12,660,809,616

  
صورت پذیرفته ها  تأمین و حواله وجوه ارزي مربوط به سفارشات بدون انتقال ارز، از طریق صرافی -1/1/9

  .است
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  )شرکت سهامی عام(لوله و ماشین سازي ایران 
  یادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالی

  9013اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 
  
  
  
  

  :گردد بشرح زیر تفکیک میپیش پرداخت خرید مواد اولیه  - 2/9

  
13901389

ریالریال
2,881,561,81810,994,033,606آلیاژهاي نشکن ساز( خرید فروسیلیکو منیزیم دانه درشت)

536,913,300536,913,300شرکت سینوستل( خرید خاك دیاتومه)
412,132,478423,738,038رزیتان( خرید چسب)

371,180,908300,654,511سیمان تهران( خرید سیمان)
162,487,400216,400,000کاویان آلومینیوم( خرید مفتول روي)

257,758,079556,487,156سایر اقالم
4,622,033,98313,028,226,611

  
  

میلیون ریال بابت خرید  165مبلغ شامل میلیون ریال  977بمبلغ  اقالم عمده خرید کاال و محصول -3/9
میلیون ریال بابت خرید لوله از شـرکت لولـه    673و مبلغ  فروشگاه بخشیواشر از  و پیچ و مهره

  .سازي خوزستان می باشد
  

میلیون ریال پرداختی  155 شامل مبلغمیلیون ریال  3 894مبلغ ها به  پرداخت سایر پیشاقالم عمده  -4/9
بابت هزینـه   میلیون ریال پرداختی916مبلغ ، جهت انجام عملیات ترخیص به آقاي کریم خمیسی
بابـت بازرسـی    توسعه عمران صنعتمیلیون ریال پرداختی به  149مبلغ  و ضمانتنامه هاي صادره

میلیون ریال پرداختی به مؤسسه فرداي سالمت پارسیان بابت خدمات دندانپزشکی  105، مبلغ لوله
میلیـون ریـال    155بابت ممیزي سالیانه، مبلغ  DQSمیلیون ریال پرداختی به  112به پرسنل، مبلغ 

میلیون ریال پرداختی  172پرداختی به اسماعیل عرب دفتري جهت انجام عملیات ترخیص، مبلغ 
میلیون ریال پرداختی به مهدویان و معینی پور بابـت   803هت برپائی نمایشگاه خارجی و مبلغ ج

  .می باشدپیگیري پرونده بانک ملی 
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  )شرکت سهامی عام(لوله و ماشین سازي ایران 
  یادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالی

  9013اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 
  

  

  وددارائیهاي ثابت مشه - 10    
  

  :باشد  دارائیهاي ثابت بشرح جدول ذیل می و استهالك انباشته صورت خالصه بهاي تمام شده                   
  

شرح اقالم 

مانده در
ابتداي سال

دارائیهاي اضافه 
شده طی سال مالی

دارائیهاي فروخته 
شده طی سال مالی

نقل وانتقاالت  
وسایرتغییرات 

تعدیالت
مانده در

پایان سال
مانده در

ابتداي سال
استهالك  
سال مالی

استهالك انباشته  
دارائیهاي فروخته  

شده

مانده در
پایان سال

مانده در 1389مانده در 1390

22,194,744,61823,308,349,418- - - - 22,194,744,618- - ( 1,113,604,800) - 23,308,349,418زمین 

45,350,224,880135,240,882,985134,779,861,845( 4,135,803,138) 180,591,107,86537,207,235,98512,278,792,033- 13,227,774,486( 6,525,539,712) 171,987,022,7901,901,850,301ساختمان  

16,168,213,12930,039,911,23632,338,444,168( 802,491,341) 46,208,124,36513,056,016,3933,914,688,077( 16,500,000) 1,506,598,688( 1,100,859,412) 45,394,460,561424,424,528تاسیسات 

67,034,268,160131,581,039,098134,213,972,478( 47,842,558) 198,615,307,25853,652,100,44413,430,010,274- 8,630,161,851( 93,355,200) 187,866,404,9112,212,095,696ماشین آالت وتجهیزات 

6,027,799,823506,400,467622,403,285- 6,534,200,2905,160,041,261867,758,562- 122,313,739- 5,781,715,382630,171,169ابزارآالت 

73,962,445,34029,929,511,16019,634,850,723- 103,891,956,50063,235,208,06810,727,237,272- 17,347,197,276- 82,868,725,4583,676,033,766قالبها 

4,509,773,2531,800,560,7512,708,119,105( 678,770,796) 6,310,334,0044,448,777,865739,766,184- - ( 938,381,064) 7,156,896,97091,818,098وسایل نقلیه  

4,895,970,8334,383,966,7313,782,864,908- 9,279,937,5644,113,834,040782,136,793( 9,770,635) 246,740,074- 7,896,698,9481,146,269,177اثاثه ومنصوبات 

217,948,695,418355,677,017,046351,388,865,930( 5,664,907,833) 573,625,712,464180,873,214,05642,740,389,195( 26,270,635) 41,080,786,114( 9,771,740,188) 532,260,274,43810,082,662,735جمع

85,289,680,08073,904,489,502- - - - 85,289,680,080- ( 16,466,847,554) - 73,904,489,50227,852,038,132دارائیهاي دردست تکمیل  

18,478,858,52118,126,425,055- - - - 18,478,858,521( 1,314,000) ( 24,784,040,753) - 18,126,425,05525,137,788,219سفارشات پیش پرداختهاي سرمایه اي 

18,113,407,77417,711,353,664- - - - 18,113,407,774( 2,642,083) 170,102,193- 17,711,353,664234,594,000اقالم سرمایه اي درانبار  

217,948,695,418477,558,963,421461,131,134,151( 5,664,907,833) 695,507,658,839180,873,214,05642,740,389,195( 30,226,718) 0( 9,771,740,188) 642,002,542,65963,307,083,086جمع نهائی

مبلغ دفتري  -  ریالاستهالك انباشته -  ریال بهاي تمام شده -  ریال
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  )شرکت سهامی عام(لوله و ماشین سازي ایران 
  یادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالی

  9013اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 
  

  
میلیون ریال در مقابل خطرات احتمالی ناشی از  305 800یهاي ثابت مشهود شرکت تا ارزش دارائ -1/10

  .اي برخوردار است حریق، زلزله، انفجار و صاعقه از پوشش بیمه
در قبال تسهیالت دریافتی در رهن بانکهاي تجارت و ) و کردان باد،شمس آتپه سفید(اسناد زمین شرکت  -2/10

    .ملت قرار دارد
  1390جدول تفکیک دارائیهاي ثابت اضافه شده در سال  -3/10
  

کلجزء
ریالریال

1,901,850,301ساختمان:1-
274,594,030سالن مونتاژ پکیج

118,218,151سالن انبار مواد و ملزومات
124,000,000خرید 2 دستگاه کانکس

215,896,461سالن تکمیل لوله
245,291,109سالن انبار آهن قراضه

122,406,787سالن لوله ریزي
83,802,423محوطه سازي و خیابان کشی و آسفالت

59,923,700ساختمان انبار کوکیل
66,709,295ساختمان فروش

64,258,500سالن ذوب
58,776,040ساختمان زائر سراي مشهد

467,973,805سایر
424,424,528تاسیسات:2- 

2333,472,348عدد انواع هواکش
83,653,200سیستم فیلتراسیون

55,551,100گازرسانی از پست اصلی
51,476,940تاسیسات کوره هاي ذوب 5 تنی

50,190,000چاه ارت و فاضالب
23,920,000هود و دریچه لوله هاي هواکش سنگ زنی

29,203,440استخر پساب سیمان زنی
424,560,000دستگاه فن خنک کننده 3000 دور

22,090,000سیستم اطفاء حریق
50,307,500سایر
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  )شرکت سهامی عام(لوله و ماشین سازي ایران 
  یادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالی

  9013اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 
  

کل جزء
ریالریال

2,212,095,696ماشین آالت :3-
109,000,000دستگاه تست مقاومت خمشی  

119,134,331ماشین تراش   6 متري لهاستانی پروبا  
434,863,322ماشینهاي لوله ریزي  

320,195,000جرثقیل سقفی 10/3 تن 
86,000,000جرثقیل زنجیري چهار حرکته
246,939,725دستگاه تست هیدرو استاتیک   

73,554,000جرثقیل کالسکه 5 تن 
87,757,039دستگاه سیمان زنی لوله   

55,000,000دستگاه شات بالست  
46,450,000باسکول  10 تنی  

43,000,000دریل ستونی تبریز 
46,549,800دستگاه زینک زنی  

41,000,000جرثقیل 2 تنی برقی 
502,652,479سایر 

630,171,169ابزارآالت:4-
283,120,000انواع ابزار سنجش و اندازه گیري

33149,984,000دستگاه انواع سنگ فرز و کف ساب     
1660,070,000دستگاه انواع کلنگ بادي 

42,047,169انواع آچار بکس بادي
27,800,000انواع موتور برش

18,900,000واکنت برقی 
48,250,000سایر 

3,676,033,766قالبها   :5-
2553,641,033,766عدد انواع مدل و قالب   

35,000,000سایر 
91,818,098وسائط نقلیه :6-

56,745,668لیفتراك سهند   3/2 تن 
16,720,000تراکتور

18,352,430سایر 
1,146,269,177اثاثه و منصوبات  :7-

4184,740,000 دستگاه مانیتور 
34173,610,000دستگاه کیس کامپیوتر  

31262,156,501دستگاه انواع کولر آبی و گازي
6387,493,950 عدد انواع میز و صندلی   
4540,260,139 عدد انواع تلفن رومیزي

2465,814,950 عدد انواع کمد و فایل و کابینت      
1437,130,000 دستگاه انواع پرینتر و اسکنر

34,000,000سیستم ضبط و انتقال تصویر    
1129,390,000 دستگاه انواع بخاري گازي   

4842,400,000 عدد انواع کپسول آتش نشانی 
32,780,000یک دستگاه یخ ساز اتوماتیک   

39,200,000کابین شبکه و رك و سوئیچ هاب      
22,100,000ویدئو پرژکتور به همراه پرده نمایش

21,500,000یک دستگاه چرخ گوشت صنعتی   
20,100,000میز کانتر 

218,300,000عدد نوت بوك
20,650,000یک دستگاه یوپی اس 

114,643,637سایر 
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  )شرکت سهامی عام(لوله و ماشین سازي ایران 
  دداشتهاي توضیحی صورتهاي مالییا

  9013اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 
  

کلجزء
ریالریال

27,852,038,132دارائیهاي در دست تکمیل:8- 
11,665,678,371سالن شیرآالت شمس آباد

3,221,095,902سالن پرس شاپ شمس آباد
1,503,130,841ساختمان اداري شمس آباد

1,442,381,074کوره نگهدارنده 35 تن
2,278,277,042انتقال دارائیهاي ثابت از کردان به شمس اباد

1,357,325,394دستگاه قالبگیري سند بالست
810,662,826دستگاه تصفیه آب

695,540,284بهینه سازي مصرف آب
661,301,118جرثقیل پتین انبار محصول

328,531,885عملیات محوطه سازي شمس آباد
566,842,672سالن سیمان زنی اتصاالت

3,321,270,723سایر
25,137,788,219سفارشات و پیش پرداختهاي سرمایه اي:9- 

2720,394,416,178عدد قالب لوله
1,096,400,000گیره حمل لوله

1,127,600,000کوره واگنی
769,600,000قالب ماهیچه کلد باکس

259,931,951یک دستگاه پاشش سیمان
1,489,840,090سایر

234,594,000اقالم سرمایه اي در انبار:10- 
167,544,000دستگاه مولد بخار با مشعل

58,000,000جرثقیل مونوریل
9,050,000سایر
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  )شرکت سهامی عام(لوله و ماشین سازي ایران 
  یادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالی

  9013اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 
  
  :باشد یال بشرح ذیل میمیلیون ر 85 290دارائیهاي در دست تکمیل به مبلغ  -4/10
  

یادداشت

10/4/179,73371,614دارائیهاي در دست تکمیل کارخانه شمس آباد
3,2792,290دارائیهاي در دست تکمیل کارخانه تپه سفید

-10/4/32,278دارائیهاي در دست تکمیل خط کردان
85,29073,904

1390
  میلیون ریال

1389
  میلیون ریال

  
  :باشد آباد بشرح ذیل می رخانه شمسدارائیهاي در جریان تکمیل کا -1/4/10
  

13901389درصد تکمیل

-101,552دستگاه قالب گیري و سند بالست
-9011,666سالن شیرآالت

7010,14610,146سالن ماهیچه گیري شوفاژ و اتصاالت
-953,221سالن پرس شاپ
705,6575,657سالن احیاء ماسه

803,6263,626ساختمان آزمایشگاه
95693574غذا خوري و حمام موقت

4012,73412,761سالن تکمیل شوفاژ
901,2401,024ساختمان دوش و رختکن

9512,81812,818خط احیاء ماسه(سند بالست)
954,4954,457جرثقیلهاي شمس آباد

903,2552,594جرثقیل پتین
705,5965,580خط قالبگیري شوفاژ

3,03412,377سایر
79,73371,614

  میلیون ریال  میلیون ریال

  
  .باشد میلیارد ریال وجه نقد می 15آباد نیاز به  جهت تکمیل پروژه خط شوفاژ کارخانه شمس -2/4/10
  .لیون ریال تتمه مخارج تکمیل ماشین آالت خط کردان می باشدمی 2 278مبلغ  -3/4/10
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  )شرکت سهامی عام(لوله و ماشین سازي ایران 
  یادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالی

  9013اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 
  
  
 فروش ریال  میلیون1 114شامل مبلغ  میلیون ریال 9 772بمبلغ  شده هاي فروخته بهاي تمام شده دارائی -5/10

 فروشمیلیون ریال  1 101، مبلغ ساختمانهاي کردانفروش میلیون ریال  6 526مبلغ  زمین کردان،
میلیون ریال فروش سواري  938، مبلغ ماشین آالت کردان میلیون ریال فروش 93مبلغ تاسیسات کردان،

  .باشد میدارائی ثابت  خاور و پرشیا و خودروي ون نارون و لیفتراكپژو 
  

  :باشد نقل و انتقال دارائیهاي ثابت به شرح ذیل می -6/10
کل جزءشرح    

میلیون ریال میلیون ریال 
(16,466,847,554)1- دارائیهاي در جریان تکمیل  : 

(10,260,554,970)احداث ساختمان اداري شمس آباد  
(1,834,641,585)آسفالت ریزي محوطه و خیابان شمس آباد    

(1,442,381,074)کوره نگهدارنده   35 تن
(810,662,826)دستگاه تصفیه آب

(566,842,672)سالن سیمان زنی اتصاالت
(309,524,492)ساختمان و تاسیسات و ماشین آالت پکیج

(1,242,239,935)سایر 
(24,784,040,753)2- سفارشات و پیش پرداخت سرمایه اي: 

(17,746,628,043)قالب لوله و سرکاسه
(5,220,000,000)کوره واگنی(ایرکست)

(745,477,105)دستگاه زینک متال اسپري (سروش پارس)
(125,000,000)گیره حمل عمودي لوله(اهرم پروژه)

(108,000,000)قالب ماهیچه (مهان قالب )
(838,935,605)سایر 

3170,102,193- اقالم سرمایه اي در انبار    : 
(11,832,869,267)قالب لوله   

(271,123,000)دستگاه مولد بخار به همراه مشعل     
(97,350,000)گیره حمل عمودي

(71,400,000)مگنت گرمکار 
(19,180,000)موتور برش 

(4,525,000)دستگاه فرچه زنی 
307,888,660قالب سرکاسه

26,249,426گان دستی
    12,132,411,374انواع قالب لوله  

میلیون ریال بابت اسقاط و ) 10(میلیون ریال مشتمل بر ) 30(تعدیالت جدول دارائی ثابت به میزان  -
اختهاي میلیون ریال سفارشات و پیش پرد) 1(میلیون ریال بابت برگشت دوباره کاري و مبلغ ) 16(اهداء

میلیون ریال اقالم سرمایه اي در انبار که ) 3(سرمایه اي بابت مالیات ارزش افزوده و اصالح سفارش و مبلغ
  .تحویل پیمانکاري اکبري شده است
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  )شرکت سهامی عام(لوله و ماشین سازي ایران 
  یادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالی

  9013اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 
  

    هاي نامشهوددارائی - 11
  :دارائیهاي نامشهود از اقالم ذیل تشکیل شده است

  
  

13901389یادداشت 
ریال ریال 

28,113,178,39128,113,178,391حق االمتیاز برق 
1,017,826,241695,911,016دانش فنی شیرآالت

11/11,143,540,000800,760,000نرم افزار
399,167,632399,167,632دانش فنی ماشین آالت

116,063,40092,444,200حق االمتیاز تلفن
220,349,445140,720,000حق االمتیاز گاز 

94,209,9893,000,000    حق االمتیاز آب    
31,104,335,09830,245,181,239

(1,154,819,235)(1,299,262,675)استهالك انباشته نرم افزار و دانش فنی  
29,805,072,42329,090,362,004 59,610,144,846

  
  
  .گردد ساله محاسبه می 5استهالك نرم افزار به روش مستقیم  -1/11
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  )شرکت سهامی عام(لوله و ماشین سازي ایران 
  یادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالی

  0913اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 
  

  سرمایه گذاریهاي بلند مدت  -12
  :گردد سرمایه گذاریهاي بلند مدت بشرح زیر تفکیک می

  

13901389یادداشت
ریالریال

12/142,334,675,00035,720,520,000سرمایه گذاري درسهام شرکتها
12/253,583,291,37010,055,000,000سپرده هاي سرمایه گذاري بلندمدت بانکی

95,917,966,37045,775,520,000

  :شود سرمایه گذاري در سهام شرکتها بشرح ذیل تفکیک می - 1/12  
  

  

1389

درصد تعداد سهام
سرمایه گذاري 

ارزش اسمی 
ریال   

بهاي تمام شده  
ریال   

ذخیره کاهش 
 ارزش ریال 

خالص   
ریال   

خالص   
ریال   

---2555255,000255,000255,000شرکت  آهن  قراضه
شرکت  سرمایه گذاري همکاریهاي  اقتصادي 

---750/347,500,0007,500,0007,500,000 سهام

4,154,040,0002,361,340,000-4,154,04025/64,154,040,0004,154,040,000شرکت  آلیاژهاي  نشکن ساز
مجتمع  پژوهش و توسعه

24,000,00024,000,000-2404/824,000,00024,000,000سیستمهاي  پیشرفته  متالورژي خوارزمی

10,000,00010,000,000-10,0000/110,000,00010,000,000صندوق  تحقیق و توسعه صنایع  و معادن
20,600,000,00018,000,000,000-20,600,0001020,600,000,00020,600,000,000هامون نایزه

6,000,000,0006,000,000,000-6,000,000306,000,000,0006,000,000,000توسعه خط لوله هامون
9,940,135,0008,268,680,000-9,940,13524/859,940,135,0009,940,135,000نوآوران سبزاحیاء
2,100,000,0002,100,000,000-2,100,000302,100,000,0002,100,000,000آلیاژسازان مشفق

250,000,000250,000,000-250,00025250,000,000250,000,000چدن سازان مشفق
340,000,000340,000,000-340,00017340,000,000340,000,000شرکت فنی و مهندسی ذوب هامون

(1,083,500,000)(1,633,500,000)
42,334,675,00035,720,520,000 جمع

1390
نام شرکت سرمایه پذیر   

کسرمیشود: تعهدات سرمایه گذاري درشرکت آلیاژسازان مشفق
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  )شرکت سهامی عام(لوله و ماشین سازي ایران 
  ورتهاي مالییادداشتهاي توضیحی ص

  9013اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 
  

  

بعلت زیانهاي وارده به شرکتهاي آهن قراضه و سرمایه گذاري همکاریهاي اقتصادي سهام به میزان  -1/1/12
  . گذاري ذخیره کاهش ارزش در حسابها منظور شده است کل سرمایه

  

  :باشد رد ذیل میبلند مدت بانکی شامل مواگذاري  سرمایههاي  سپرده - 2/12
  

13901389نرخ سود بانکتاریخ سررسید تاریخ افتتاح شماره  
ریال ریال 

-12,000,000,000%12/5ملت33511349581390/03/221391/03/22
-12,000,000,000%15تجارت   65195714451390/03/191391/03/19
-10,000,000,000%12/5ملت41725318561390/12/271391/12/27
5,055,000,0005,055,000,000%12/5ملت16829715071390/05/271391/05/27
-5,528,291,370%12/5ملت39882733471390/07/241391/07/24
-4,000,000,000%12/5ملت33609417621390/04/021391/04/02

2,000,000,0002,000,000,000%15تجارت   935756951390/08/291395/08/29
1,750,000,0001,750,000,000%16تجارت   935762841386/08/281391/08/28
500,000,000500,000,000%17/5تجارت   935724401389/01/311394/01/31
450,000,000450,000,000%16تجارت   935716061387/04/271392/04/27
300,000,000300,000,000%19تجارت   935720921388/01/301393/01/30

53,583,291,37010,055,000,000

  

  . باشد ها بابت تضمین وامهاي دریافتی نزد بانکهاي تجارت و ملت می اصل برگه سپرده -1/2/12
  .هاي بلند مدت توسط بانک در سررسید تمدید خواهند گردید سپرده -2/2/12
  

  سایر دارائیها  - 13
  

  :تسایر دارائیها از اقالم زیر تشکیل شده اس
  

13901389یادداشت 
ریال ریال 

1,105,350,479524,625,819حصه بلندمدت وام کارکنان 
13/1200,000,000200,000,000سپرده قرض الحسنه بانکی

1,305,350,479724,625,819

  

             الحسنه بانکی جهت ضمانت وام پرداختی به کارکنان شرکت بوده میلیون ریال سپرده قرض 200مبلغ  -1/13
  .مسدود گردیده است تجارت و توسط بانک
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  )شرکت سهامی عام(لوله و ماشین سازي ایران 
  یادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالی

  9013اسفند ماه  29تهی به سال مالی من
  
  

  حسابها و اسناد پرداختنی تجاري  - 14
  

  :باشد سرفصل فوق بشرح ذیل می
  

13901389یادداشت 
ریال ریال 

اسناد پرداختنی تجاري: 
3,337,200,000-اشخاص وابسته 

14/18,338,449,808751,591,400سایر اشخاص 
8,338,449,8084,088,791,400

حسابهاي پرداختنی تجاري: 
-14/211,135,970,078اشخاص وابسته 

14/353,914,907,97853,662,032,742سایر اشخاص 
65,050,878,05653,662,032,742
73,389,327,86457,750,824,142

    
  

  

اسناد میلیون ریال  696مبلغ  شامل میلیون ریال 8 338به مبلغ  اقالم عمده اسناد پرداختنی تجاري -1/14
میلیون ریال به شرکت سیلیس  2 317، مبلغ چسب و رزینبابت خرید  رزیتانپرداختنی به شرکت 

میلیون ریال به شرکت فوالد پالیز پارس بابت خرید آهن  679البرز بابت خرید ماسه سیلیسی، مبلغ 
 582میلیون ریال به محمدعلی شیخلو بابت خرید واشر و تزریق الستیکی، مبلغ  614قراضه، مبلغ 

میلیون ریال به شرکت کاالي  236مبلغ  و ان بابت خرید اینوکولینمیلیون ریال به شرکت فروآلیاژ ایر
  .باشد می اندیشه خاطره بابت خرید اینوکولین

   .تسویه شده استاز اسناد پرداختنی تجاري  میلیون ریال 7 628همچنین تا تاریخ تهیه گزارش مبلغ  -1/1/14
میلیون ریال مربوط  8 524ون ریال شامل مبلغ میلی 11 136حسابهاي پرداختنی اشخاص وابسته به مبلغ   -2/14

میلیون ریال مربوط به نوآوران سبز احیاء بابت خرید  2 612به هامون نایزه بابت خرید لوله و مبلغ 
  .آهن قراضه می باشد
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  )شرکت سهامی عام(لوله و ماشین سازي ایران 
  یادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالی

  9013ه اسفند ما 29سال مالی منتهی به 
 
  :تجاري از اقالم زیر تشکیل شده استسایر اشخاص  - 3/14

13901389یادداشت 
ریال  ریال  

-12,542,413,661شرکت نوید سپهر ایرانیان   -خرید ماسه 
7,894,073,7436,079,039,314محمدعلی شیخلو( صنایع پلیمر شیخلو)- خرید واشر و تزریق الستیکی    

3,675,244,1962,349,118,349رضا شفیعی -تنخواه
3,513,153,4295,763,153,429میراب   -خرید شیرآالت 

-3,267,831,544شرکت صنعتی رباط گستر فلز -خرید لوازم پکیج و شوفاژ    
-2,717,676,650سازه گستر سایپا  -خرید ورق 
2,656,866,5841,471,374,958پارسیفام -خرید رنگ قیري  

-1,813,052,900شرکت نگین صنعت آرام   -خرید آهن قراضه  
1,712,220,0003,324,943,000شرکت افزودنی هاي صنعتی آبادان    -خرید فروکربن

1,564,056,448123,264,300بازرگانی پیکانی -خرید فرو منگان  
-1,453,512,836شرکت کوشا تجارت سحر  -خرید آهن قراضه  

934,960,1241,602,210,088سیلیس البرز -خرید ماسه سیلیسی  
531,090,0001,440,785,000بازرگانی رویین پل -خرید فروسیلیکو منیزیم 

516,242,600504,185,000تامین مواد ( مواد ریخته گري و ساچمه فوالدي   )-خرید ساچمه فوالدي  
486,266,336499,578,226تامین ماسه ریخته گري  - خرید ماسه 

458,603,080259,194,435رادانکو    -خرید رنگ قیري  
436,814,872240,749,563فارس ریزان مواد  -خرید رنگ قیري  

-424,155,680شرکت گوهر کاالي وحدت   - خرید ماسه 
14/3/17,316,673,29530,004,437,080سایر 

53,914,907,97853,662,032,742

  

 

  . باشد نفر اشخاص حقیقی و حقوقی می 64میلیون ریال مربوط به  7 317بمبلغ  سایر اشخاص مانده -1/3/14
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  )شرکت سهامی عام(لوله و ماشین سازي ایران 
  یادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالی

  9013اسفند ماه  29ل مالی منتهی به سا

  
  سایر حسابها و اسناد پرداختنی  - 15

   
  :سایر حسابها و اسناد پرداختنی از اقالم زیر تشکیل شده است

  

(تجدید ارائه شده  )
13901389یادداشت

ریــال ریــال 
15/137,920,470,15217,390,801,487اسناد پرداختنی 

15/234,185,894,65315,730,019,066کارکنان   
15/329,948,927,06619,386,099,737مالیات و عوارض ارزش افزوده    

15/418,053,331,31120,119,735,345حق بیمه-  سازمان تامین اجتماعی  
8,629,032,3018,822,353,417برق و گاز مصرفی-  واقعی

5,125,774,7618,404,287,911مالیات حقوق کارکنان  
4,832,218,0026,688,514,070اداره کل مؤدیان بزرگ مالیاتی    

-4,801,731,640پیمانکاري محمد اکبري-  تعمیر و نگهداري
4,753,983,3391,709,080,135صندوق پس انداز کارکنان   

4,068,108,6152,378,387,752شرکت فنی و مهندسی گسترش ذوب هامون-  ارائه خدمات فنی  
15/53,890,280,9004,215,090,614هزینه هاي پرداختنی

3,522,441,8993,699,319,321شهرداري تهران-  عوارض و نوسازي 
3,370,364,500883,281,250حمل و نقل آریاسیر

2,068,501,208428,196,065ستاره سرافراز سپهر-  دفتر صادراتی 
1,287,460,0001,566,828,000کارگاه نجاري خواجوي  -  خرید جعبه چوبی

1,007,256,193443,734,671فدوي- تنخواه 
968,657,332991,075,532سه درصد تجمیع عوارض   

678,952,1365,917,230,206مالیات پیمانکاري 
653,838,000343,016,000مرکز پیشرو-  خرید سنگ سمباده

617,931,0849,988,791پیمانکاري ابوالقاسم کریمیان-  حمل خاك 
526,958,112730,321,021روشن گشت پویا-  ایاب و ذهاب  

352,260,657179,906,991محمدتقی تقی پور-  تعمیر و نگهداري
315,422,74296,471,864حسین ایرانشاهی-  ساخت قطعات 

298,720,164244,960,823توانمند سازان پویاي سبز-  خدمات غیر فنی
281,150,47770,913,500حسن سراجی-  خدمات فنی و غیر فنی

11,893,146,3706,210,122,116سایر
184,052,813,614126,659,735,685  
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  )شرکت سهامی عام(لوله و ماشین سازي ایران 
  یادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالی

  9013ماه اسفند  29سال مالی منتهی به 
  
 
میلیون ریال اسناد پرداختنی  15 000مبلغ  میلیون ریال شامل 37 920به مبلغ  اسناد پرداختنیاقالم عمده  -1/15

بابت  وزارت دارائی به میلیون ریال 7 458 مبلغ ،دریافتیقرض الحسنه  شرکت نوبل پالن بابت وامبه 
شرکت سرمایه گذاري شفیق بابت تسویه علی  میلیون ریال به 1 672، مبلغ 89بخشی از مالیات عملکرد 

میلیون  4 713میلیون ریال به محمود اردانی بابت خرید قالب لوله، مبلغ  3 500الحساب دریافتی، مبلغ 
میلیون ریال  12 545بوده که تا تاریخ تهیه گزارش مبلغ ریال به بانک تجارت بابت تسویه وام دریافتی 

  .کالً تسویه شده است
  

تا که باشد  میبن و  بازنشستگی ،زخریديطلب با عمدتاً شاملمیلیون ریال  34 186رکنان به مبلغ کا -2/15
  .تسویه شده استاز مطالبات فوق میلیون ریال  17 645تاریخ تنظیم صورتهاي مالی مبلغ 

  

ریافتی میلیون ریال از بابت تفاوت مالیات و عوارض د 29 949مالیات و عوارض ارزش افزوده بمبلغ  -3/15
 پرداختی به فروشندگان میلیون ریال و مجموع مالیات و عوارض ارزش افزوده 25 265از مشتریان بمبلغ 

  .باشد میلیون ریال می 55 214و برگشت از فروش بمبلغ 
  

میلیون ریال بدهی  10 047میلیون ریال شامل مبلغ  18 053حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی به مبلغ  -4/15
هاي پیمانکاري و  میلیون ریال بیمه 6 407قبل ذخیره الزم منظور شده است، مبلغ  هايدر سالسنواتی که 

  .می باشدمیلیون ریال بدهی بابت بیمه پرسنل  1 599مبلغ 
  

  

میلیون ریال بابت  2 360مبلغ  شامل میلیون ریال 3 890به مبلغ  هاي پرداختنی هزینه عمدهاقالم  -5/15
و برق  آب،میلیون ریال بابت هزینه تلفن،  1 079 مبلغ ه ایاب و ذهاب کارکنان،و هزیني پرسنلی هاپاداش
   .باشد مصرفی میگاز 
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  )شرکت سهامی عام(لوله و ماشین سازي ایران 
  یادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالی

  9013اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 
  

  پیش دریافتها - 16
  

  :باشد ش دریافتها بشرح زیر میمانده حساب پی
  

(تجدید ارائه شده  )
13901389یادداشت 

ریــال ریــال 
-7,501,307,691آب منطقه اي گلستان

-2,712,249,868شرکت ساحل الخلیج(بصره )
-2,583,564,020آب و فاضالب روستایی استان گلستان 

2,265,278,4022,968,273,769شرکت الغد
-2,000,000,000شرکت کاسکین شرق

(Erbek)1,058,326,504368,242,590شرکت اربک
-1,000,000,000شرکت ساختمانی ابر دشت گلستان 

921,520,00070,843,400میراب
-482,649,763شرکت مهر آب گستر اراك

-409,745,717فروشگاه کریمی
406,874,8386,874,838توسعه خط لوله هامون   
-302,264,630فروشگاه سکاك مقدم 

-300,000,000شرکت بازرگانی دلیران نیمروز   
-195,113,960عباس فراصت

-179,546,960کانون تاسیساتی ناجی  
-177,357,168تاسیسات مرکزي البرز

-143,922,481شرکت مهندسی ایستا سازان عمران نوین    
132,227,4324,000,000,000شرکت فالت ساز

130,000,00080,000,000حبیب اله ناظم 
103,002,746754,203,929نامشخص  

16/2976,365,2063,266,952,050سایر 
23,981,317,38611,515,390,576    

  

نامه معامالت توسط هیئت مدیره تصویب و در قالب اختیارات  سیاستهاي کلی فروش در قالب آئین -1/16
مبالغ مزبور براساس برنامه زمانبندي تولید دریافت شده و شرکت در . رسد مدیرعامل به انجام می
  . تعهدات خود را در ارتباط با تولید و تحویل به موقع محصوالت ایفاء نماید شرایط عادي قادر است

  

  .ر اشخاص حقیقی و حقوقی میباشدنف 47لیون ریال مربوط به می  976دریافتها به مبلغ  سایر پیش -2/16
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  )شرکت سهامی عام(لوله و ماشین سازي ایران 
  یادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالی

  9013اسفند ماه  29به سال مالی منتهی 
  

  ذخیره مالیات  -17      
  :به شرح جدول زیر است 1390تا  1388براي سالهاي ) مالیات پرداختنی(خالصه وضعیت ذخیره مالیات      

  

(تجدید ارائه شده  )
1389- ریال

مانده ذخیره مانده ذخیره  تأدیه شده قطعیتشخیصیابرازي

رسیدگی به دفاتر  1388175,517,681,878169,374,165,41938,109,187,21939,406,252,959-37,990,712,7841,415,540,17536,099,928,363
رسیدگی نشده 21,894,642,124(2,030,576,725)1389131,346,838,985107,763,028,29924,246,681,36724,588,717,831-26,619,294,556
رسیدگی نشده -16,551,584,180---1390168,322,725,46182,757,920,90116,551,584,180

15,936,547,63057,994,570,487

1390- ریال
مالیات

درآمد مشمول مالیات   سود ابرازي  نحوة تشخیصسال مالی 

  
  
      

  .قطعی و تسویه شده است 88مالیات بردرآمد براي کلیه سالهاي قبل  -1/17   
  

     بررسی توسط حسابرس مالیاتی انجام و از بابت مابه التفاوت ابرازي و تشخیصی حسابرس ذخیره الزم در حسابها منظور شده 89و   88درخصوص سال -  
  .الکن پرونده توسط مقامات مالیاتی در حال رسیدگی می باشد   

  

   2 694محاسبات الزم انجام و نسبت به صدور و برگشت معادل ) شناور سهام%(20دریافت مجوز بورسی جهت معافیت  با توجه به 89از بابت مالیات سال  -2/17
  

  .ریال از مالیات اقدامات الزم در حال انجام می باشدمیلیون         

»
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  )شرکت سهامی عام(لوله و ماشین سازي ایران 
  یادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالی

  9013اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 
  

  ختنی سود سهام پردا - 18
  :سرفصل فوق از اقالم ذیل تشکیل شده است 

  

13901389
ریــالریــال

67,058,423,46090,248,282,149سال 1388
-90,432,843,900سال 1389

157,491,267,36090,248,282,149

  
 ریال91 125 000 000مقرر گردید مبلغ 01/04/90سه مجمع عمومی عادي سالیانه مورخطبق صورتجل -1/18

  .بین سهامداران تقسیم گردد 89از بابت سود سهام سال ) ریال خالص 300به ازاي هر سهم (بطور خالص

  
  تسهیالت مالی دریافتی   - 19

  : خالصه وضعیت تسهیالت مالی دریافتی برحسب مبانی مختلف به شرح زیر است - 1/19
   :کنندگان تسهیالت به تفکیک تأمین -الف

  
  

13901389یادداشت
ریال ریال 

19/1/1629,721,963,023622,887,084,838بانک ها
(50,825,720,287)(30,075,515,795)کسر می شود : سود و کارمزد سالهاي آتی

599,646,447,228572,061,364,551
9,598,475,1433,931,808,015جرائم معوق، سود و کارمزد

(63,253,040,078)-حصه بلند مدت
609,244,922,371512,740,132,488
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  )شرکت سهامی عام(لوله و ماشین سازي ایران 
  یادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالی

  9013اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 
  
  

  : باشد تسهیالت دریافتی از بانکها بشرح ذیل می -1/1/19
  

13901389
ریال ریال 

37,218,793,279تجارت  (  ارزي) 44,457,942,642تجارت  (  ارزي) 
433,074,879,136تجارت  ( ریالی) 381,957,735,178تجارت  ( ریالی) 

65,464,393,450ملت  73,024,849,754ملت  
30,917,289,726کارآفرین52,079,143,836کارآفرین

52,887,707,067توسعه صادرات 67,457,397,718توسعه صادرات 
3,324,022,180ملی 10,744,893,895ملی 

629,721,963,023622,887,084,838

- تجارت ارزي شامل مبلغ  2170072/85 دالر استرالیا و مبلغ     1007493/59 یورو می باشد
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  )شرکت سهامی عام(لوله و ماشین سازي ایران 
  یادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالی

  9013اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 
  
   :به تفکیک نرخ سود و کارمزد -ب

13901389
ریال ریال 

20161,171,981,42066,786,180,513 تا %26
14348,824,497,348311,479,618,602 تا %20

119,725,484,255244,621,285,723 تا %12
629,721,963,023622,887,084,838  

  

  
   :به تفکیک زمانبندي پرداخت -ج

13901389
ریالریال

559,634,044,760-سال 1390

629,721,963,02363,253,040,078سال 1391
629,721,963,023622,887,084,838

  
  

  
   :به تفکیک نوع وثیقه -د

13901389
ریالریال

138,000,000,000138,000,000,000زمین وثیقه

705,979,000,010675,979,000,010چک و سفته وثیقه
74,427,711,54110,055,000,000سایر دارائیها( سپرده نزد بانکها)  وثیقه

918,406,711,551824,034,000,010

  
  
در قبـال تسـهیالت    و همچنین زمین کارخانـه تپـه سـفید و سـپرده بـانکی      آباد محل اجراي طرح کارخانه شمس -

  .است رفتهگدریافتی از بانک تجارت در رهن قرار 
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  )شرکت سهامی عام(لوله و ماشین سازي ایران 
  یادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالی

  9013اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 
  

  ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان  - 20
  
  :بشرح زیر بوده استطی سال  مزبور گردش حساب 

13901389
ریال ریال 

31,255,068,55328,571,828,957مانده در ابتداي سال
(3,666,309,998)(7,400,627,639)پرداخت شده طی سال

5,056,004,6706,349,549,594ذخیره تامین  شده
28,910,445,58431,255,068,553مانده در پایان سال

  سرمایه  - 21  
  

  .می باشد سهم عادي با نام یک هزار ریالی 303 750 000ت از سرمایه شرکت عبار
  

  :باشد فهرست اسامی سهامداران و تعداد و درصد و میزان سهام هر یک در تاریخ ترازنامه بشرح زیر می -1/21
  

تعداد سهام  نام سهـامــدار 
سرمایه

درصدمبلـغ ـ ریال

68,740,34268,740,342,00022/63صندوق بازنشستگی کشوري 
53,865,94253,865,942,00017/73شرکت سرمایه گذاري شریف

32,587,20232,587,202,00010/73شرکت سرمایه گذاري ملی ایران
30,963,68630,963,686,00010/20صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز

24,364,64224,364,642,0008/02شرکت توسعه سرمایه گذاري مشفق
26,030,04626,030,046,0008/57شرکت آینده گستر

14,561,41714,561,417,0004/79کارکنان صنایع دفاع
11,453,60511,453,605,0003/77کارکنان شرکت لوله و ماشین سازي ایران

8,228,8448,228,844,0002/71شرکت بیمه ملت  ( سهامی عام )
4,313,6254,313,625,0001/42      آقاي مرتضی نجیمی  (اصالتاً و وکالتاً)

28,640,64928,640,649,0009/43سایر سهامداران
303,750,000303,750,000,000100
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  )شرکت سهامی عام(لوله و ماشین سازي ایران 
  یادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالی

  9013اسفند ماه  29ال مالی منتهی به س
  

  
  اندوخته قانونی  - 22

13901389
ـال  ـال رـی رـی

30,375,000,00025,605,007,881اندوخته قانونی
  

  

  

  
  اساسنامه، مبلغ 74و ماده  1347اصالحیه قانون تجارت مصوب سال  238و  140 طبق مفاد مواد  

 یاد شده دبه موجب مفاد موا. سود قابل تخصیص، به اندوخته قانونی منتقل شده است ریال از4 769 992 119
به  یک بیستم از سود خالص شرکت درصد سرمایه شرکت، انتقال 10تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به 

ر هنگام انحالل شرکت، اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و جز د. الذکر الزامی است اندوخته فوق
  .باشد بین سهامداران نمی قابل تقسیم

  

  
  ها سایر اندوخته - 23
به منظور اجراي طرح  شرکت. باشد می اندوخته احتیاطی و ها متشکل از اندوخته طرح توسعه هسایر اندوخت  

در سال  ح توسعه اختصاص داده است وتوسعه کارخانه طبق مصوبات مجامع عمومی، مبالغی را به اندوخته طر
وخته احتیاطی در نظر گرفته ندریال ا 425 991 422شرکت جهت پوشش قسمتی از زیان انباشته، مبلغ  1367
  .خته احتیاطی منظور شده استوریال بحساب اند 31 253 607مبلغ  1354و همچنین در سال  است
     

مبالغ به ریال  

139013891390138913901389
5,600,000,0005,600,000,000457,245,029457,245,0296,057,245,0296,057,245,029

جمــــعاندوخته احتیاطیاندوخته طرح توسعه 

  
  

  
و  1373، 1372اندوخته طرح توسعه براساس مصوبات مجمع عمومی عادي سالیانه مورخ سالهاي  -1/23

میلیون ریال در دفاتر منعکس  2 000میلیون ریال و  2 300ال، میلیون ری 1 300به ترتیب  1374
مبالغ فوق طبق طرح ارائه شده، هزینه و گواهی وزارت صنایع مبنی بر پذیرش هزینه فوق اخذ . باشد می

  .گردیده استو به وزارت دارائی ارائه 
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  )شرکت سهامی عام(لوله و ماشین سازي ایران 
  ییادداشتهاي توضیحی صورتهاي مال

  9013اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 
  

  فروش خالص - 24
  

  :باشد فروش خالص بر حسب انواع محصوالت فروش رفته به شرح زیر قابل تفکیک می

مبلــغ ـ ریـال  مقــــدار     مبلــغ ـ ریـال  مقــــدار     واحـــد     
داخل کشور :

52,219,733717,392,174,70644,882,451562,793,313,542کیلوگرملولــه
567,97014,168,347,382303,7667,487,550,157کیلوگرماتصاالت و گلند  

2,922,47759,506,178,5483,772,79962,622,663,346کیلوگرمدیگ شوفاژ
185,0105,285,918,928171,4144,636,363,410کیلوگرمغلتک

155,91113,350,843,779135,3819,540,638,090کیلوگرمواشر الستیکی
1,87819,497,152,4601,54421,390,523,750دستگاه شیرآالت صنعتی

9,861,82429,403,629,25610,210,29329,170,135,563عدد  قطعات پرسی
1,95915,641,057,3287367,580,628,500دستگاه پکیج

400,84710,543,716,012425,6007,369,288,678کیلوگرمسایر محصوالت
884,789,018,399712,591,105,036

صادراتی :
11,813,157130,701,913,9266,095,29058,518,775,281کیلوگرملولــه

480,60015,836,463,913234,0566,173,274,289کیلوگرماتصاالت و گلند  
22550,610,25018104,797,126دستگاه شیرآالت صنعتی

55,3935,436,803,43421,7531,682,585,184کیلوگرمسایر
152,525,791,52366,479,431,880

1,037,314,809,922779,070,536,916جمــع کل
(2,182,053,974)(2,476,660,908)

1,035,132,755,948776,593,876,008فروش خالص 

13901389

برگشت از فروش و تخفیفات      (یادداشت24/2) 

جمع فروش داخلی 

جمع فروش صادراتی    (یادداشت 24/1) 

  
  

دالر،   4 698 24/909دالر عمدتاً به شرکت ترامارکو بـه مبلـغ    12 590 81/036مبلغ فروش صادراتی شامل -1/24
  دالر می باشد  2 969 87/407دالر و شرکت اربک به مبلغ  3 071 99/825رکت الغد به مبلغ به ش

  

میلیون ریال تخفیفات اعطـائی   1 777شامل مبلغ  میلیون ریال 2 182به مبلغ برگشت از فروش و تخفیفات  -2/24
   .باشد می معیوب برگشتیمیلیون ریال محصوالت  405به مشتریان و مبلغ 
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  )شرکت سهامی عام(اشین سازي ایران لوله و م
  یادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالی

  9013اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 
  
  

  :مشتریان عمده محصوالت شرکت براساس صورتحسابهاي صادره به شرح زیر است -3/24
  

درصدنسبت به کلمبلغ فروش ـ ریالدرصدنسبت به کلمبلغ فروش ـ ریال
--7,245,795,2350.70شرکت فالت ساز

7,446,223,8410.7232,277,258,4214.16شرکت آب و فاضالب مشهد
--7,564,512,4120.73شرکت آب و فاضالب استان همدان

--8,026,613,4720.78شرکت آب و فاضالب هرمزگان
9,338,734,1430.9010,498,485,6881.35شرکت آب و فاضالب خوزستان

--10,679,327,3141.03شرکت کرمان ثقل
11,295,655,9261.092,485,793,9470.32شرکت آب منطقه اي مرکزي مجري طرح اضطراري

--12,436,735,3501.20شرکت آب و فاضالب اصفهان
15,976,836,5981.544,577,501,8680.59هامون نایزه

--26,739,303,7342.58شرکت ساحل الخلیج
19,931,775,8441.9358,919,549,9637.59شرکت آب و فاضالب سیستان و بلوچستان

20,385,040,8421.9769,206,1830.01شرکت آب و فاضالب کردستان
21,195,542,8182.058,737,763,1371.13شرکت آب و فاضالب گلستان

23,491,486,9092.2722,333,971,2422.88شرکت ساپکو
25,989,910,9402.5116,780,134,3202.16شرکت آب و فاضالب استان یزد

26,524,066,7502.5616,633,381,8182.14شرکت آب و فاضالب شرق استان تهران-  رودهن  
28,787,804,2802.782,948,876,3260.38شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

31,291,545,4633.0219,363,855,2002.49شرکت آب و فاضالب جنوب شرقی تهران-  ورامین
32,604,217,5033.153,479,615,9670.45شرکت اربک

32,583,680,8633.159,144,578,9481.18شرکت الغد
35,258,801,8443.414,957,230,0900.64شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوي
35,747,847,2933.459,665,357,3641.24شرکت مهندسی آب و فاضالب استان کرمان

--39,838,841,4743.85شرکت سهامی آب منطقه اي اردبیل
--42,085,988,8694.07شرکت آب منطقه اي خراسان شمالی

56,103,735,3865.4251,348,475,3436.61ترامارکو
123,444,881,85111.9394,924,278,52612.22شرکت آب و فاضالب جنوب غربی تهران
152,886,953,86914.7764,637,249,2838.32شرکت آب و فاضالب استان البرز-  کرج 

170,230,895,12516.45342,811,312,37444.14سایر
1,035,132,755,948100776,593,876,008100

13901389
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  )شرکت سهامی عام(لوله و ماشین سازي ایران 
  وضیحی صورتهاي مالییادداشتهاي ت

  9013اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 
  
  

  :اي فروش و بهاي تمام شده محصوالت اصلی به شرح زیر است جدول مقایسه -4/24
  

درصد سود(  زیان  )
ناخالص به فروش  سود(زیان  )  ناخالص   بهاي تمام شده  فروش
ریال  ریال  ریال  

847,854,090,439584,980,452,232262,873,638,20731لوله
(5.36)(2,231,875,555)41,615,831,87443,847,707,429اتصاالت  

57,956,032,23254,600,682,9343,355,349,2985.79دیگ شوفاژ 
(18.92)(995,118,942)5,260,918,9286,256,037,870غلتک

17,658,289,32116,361,130,5231,297,158,7987.35واشر الستیکی
20,047,762,71016,178,179,6693,869,583,04119.30شیرآالت صنعتی

29,403,629,25624,817,842,4224,585,786,83415.60قطعات پرسی خودرو  
(5.54)(838,254,506)15,124,852,93815,963,107,444پکیج

(319.26)(674,759,381)211,348,250886,107,631سایر محصوالت
1,035,132,755,948763,891,248,154271,241,507,79426.20جمع
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  )شرکت سهامی عام(لوله و ماشین سازي ایران 
  یادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالی

  9013اه اسفند م 29سال مالی منتهی به 
  
  

  بهاي تمام شده کاالي فروش رفته  - 25
  :جدول بهاي تمام شده کاالي فروش رفته بشرح زیر است  

13901389یاداشت    
ریــال ریــال 

25/3381,216,863,939239,843,040,222مواد مستقیم مصرفی
25/480,087,367,85880,307,471,616دستمزد مستقیم

25/4266,577,505,419183,198,455,490سربار ساخت 
727,881,737,216503,348,967,328جمع هزینه هاي تولید  

79,550,698,92833,949,819,387موجودي کاالي در جریان ساخت اول سال    
(285,117,655)(5,148,525,086)25/5تعدیل کاالي در جریان ساخت  

2,756,713,0684,476,419,514خرید کاالي نیمه ساخت  

(79,550,698,928)(89,075,522,523)موجودي کاالي در جریان ساخت پایان سال   
715,965,101,603461,939,389,646بهاي تمام شده کاالي تولید شده  

174,033,696,233187,614,093,339موجودي کاالي ساخته شده اول سال 
(1,810,371,848)25/62,813,383,986تعدیل انبار محصول  

25/763,235,026,18839,406,373,178خرید کاالي ساخته شده 
(174,033,696,233)(192,155,959,856)موجودي کاالي ساخته شده پایان سال

763,891,248,154513,115,788,082بهاي تمام شده کاالي فروش رفته 
  

  

  :جدول مقایسه ظرفیت، بودجه و عملکرد تولیدات شرکت - 1/25
عملکردظرفیت عملیظرفیت اسمیواحدیادداشت شــــــــرح

111,40071,16462,129تن25/1/1لوله
4,7003,7152,226تنشوفاژ

4761,0271,813تنشیر
116,57675,90666,168جمــــــع

470527720تنقطعات پرسی 
  

  

  
بودجه و  همچنین بوده و )تن 135837سیمان با پوشش (روز کار در هفته 5ظرفیت اسمی براساس  -1/1/25

  .باشد عملکرد لوله براساس لوله با پوشش سیمانی می
خریداري ) میلیون ریال 285 396سال قبل (میلیون ریال مواد اولیه  454 682در سال مورد گزارش معادل  -2/25

  . است شده
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  )شرکت سهامی عام(لوله و ماشین سازي ایران 
  صورتهاي مالییادداشتهاي توضیحی 

  9013اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 
  

  :تأمین کنندگان اصلی مواد اولیه به تفکیک مبلغ خرید از هر یک به شرح زیر است-1/2/25
  

نام فروشنـدهکشــورنـوع مـواد 

42,4277,447شرکت افق ایرانیان زاگرسایرانآهن قراضه
65,49218,979نوآوران سبز احیاءایرانآهن قراضه
- 27,059شرکت نوید سپهر ایرانیانایرانآهن قراضه
- 21,934شرکت آریا پارسه مهستانایرانآهن قراضه
22,1923,940شرکت ایرسا صنعت جامایرانآهن قراضه
22,0572,784قالبهاي بزرگ صنعتی سایپاایرانآهن قراضه

HEBEIچینسیم روي( وایر زینک)   با قطر 4 میلیمتر zinc wire خارجی METALS ANDMINERALS GORP    .LTD  16,463 -
Minexهندوستانمنیزیم مفتولی( کورد وایر)   با قطر 13 میلیمتر metallurgical   13,315 -

- 13,015شرکت تندیس نوین آفرینشایرانآهن قراضه
- 12,776شرکت فوالد پالیز پارسایرانآهن قراضه

- 14,832فروسیلیس البرزایرانفروسیلیکو منیزیم دانه درشت 30- 5( همجوش ) 
12,4546,428آلیاژهاي نشکن سازایرانفروسیلیکو منیزیم دانه درشت 30- 5( همجوش ) 

17,50111,516ساپکو ایرانورق
HEBEIچینکربن دانه درشت( گرافیت گرانوله)  METALS ANDMINERALS GORP    .LTD11,113 -

- 10,271امید اقتصاد پاسارگادایرانآهن قراضه
- 8,695بازرگانی پیکانیایرانکربن دانه درشت( گرافیت گرانوله) 
CS1003=CF  306 9,7733,766رزیتانایرانچسب سرد

- 7,422شرکت نگین صنعت آرامایرانآهن قراضه
- 6,407شرکت کاالي اندیشه خاطرهایراناینوکولین دانه بندي 3- 0  75%  ( فروسیلیس) 

MINERALSMETALS   5,7982,551چینکربن دانه درشت( گرافیت گرانوله) 
 (AFS -50 )1515,5303,704سیلیس البرزایرانماسه سیلیسی

5,0063,127صنایع فروآلیاژ ایرانایراناینوکولین دانه بندي
4,5334,940سازه گستر سایپاایرانورق

- 4,363شرکت تجارت آذین کیهانایرانآهن قراضه
4,3073,162پارسیفامایرانرنگ قیري اسپري

- 4,177شرکت ستارگان کاالي فرداایرانآهن قراضه
- 3,734شرکت کوشا تجارت سحرایرانآهن قراضه

 (SIC سیلیسیم کربور ) 3,4791,581شرکت افزودنی هاي صنعتی آبادانایرانفروکربن
3,1191,638ضایعات یاسر محمديایرانآهن قراضه
2,8442,144سیمان تهرانایرانسیمان سیاه

HEBEIچینمنیزیم مفتولی( کورد وایر)   با قطر 13 میلیمتر METALS ANDMINERALS GORP    .LTD2,821 -
- 2,323شرکت پخش گاز ایران پرسی گازایرانآهن قراضه

2,167984بابک سیلیسایرانماسه سیلیسی 1- 0 سیمان زنی
- 2,072افق اندیشان رعدایرانآهن قراضه
2,0494,222شرکت بازرگانی کیهان محرك آسیاایرانآهن قراضه
- 1,762شرکت تندیس نوین آفرینشایرانآهن قراضه

 (SIC سیلیسیم کربور ) 1,5815,140کربور اکسید آبادانایرانفروکربن
Doerentrupآلمانخاك نسوز بدنه کوره 50 تنی Feuerfestprodukte 1,362 -

- 1,319تولیدي سحر جامه صباایرانآهن قراضه
1,2991,632مشاور آهن االت صنعتی و ساختمانی زنهاريایرانآهن آالت

- 1,022رادانکوایرانچسب سیلیکات سدیم(   آب شیشه) 
1,0091,441تامین ماسه ریخته گريایرانماسه سیلیسی 171 ویژه

- 2,241شرکت کاالي ثمین کاالي ایدهایرانآهن قراضه
Inertol BS  10 802492هامون نایزهایرانرنگ

- 570شرکت تولیدي و بازرگانی ایرانیان صنعت صدفایرانضایعات چدن نشکن
M  100 527519فارس ریزان موادایرانرنگ مول کوت

527999بازرگانی رویین پلایراناینوکولین دانه بندي 1- 0  75% ( فرو سیلیس) 
511912خدمات بازرگانی و صنعت و موادایراننیکل خالص ساچمه اي

26,630191,348سایر
454,682285,396

1390
میلیون - ریال

1389
میلیون - ریال
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  )شرکت سهامی عام(لوله و ماشین سازي ایران 
  یادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالی

  9013د ماه اسفن 29سال مالی منتهی به 
  
  

  
  

   :باشد میلیون ریال بشرح زیر می381 217گردش مواد اولیه مستقیم مصرفی به مبلغ  -3/25
  

  

13901389یادداشت
ریالریال

27,936,041,20672,886,095,177موجودي مواد اول دوره
41,702,924,70516,838,255,007تعدیل موجودي اول دوره  (برگشت از تولید  )

اضافه (کسر) می شود: 
25/2454,681,751,881285,396,539,218خرید طی دوره 

(27,936,041,206)(38,030,572,496)موجودي مواد پایان دوره
486,290,145,296347,184,848,196مواد اولیه مصرف شده طی دوره 

(107,341,807,974)(105,073,281,357)25/3/1کسر می شود: مواد سرباري مصرفی
381,216,863,939239,843,040,222مواد مستقیم مصرفی

    

  
میلیارد ریال بابت ) 4/35(میلیارد ریال عمدتاً شامل مبلغ ) 105(مواد سرباري مصرفی به مبلغ  -1/3/25

میلیارد ریال بابت مصرف مواد قالبگیري و ) 3/23(مواد و ملزومات ساده مصرفی، مبلغ
) 1/9(میلیارد ریال بابت مصرف مواد اندود لوله و اتصاالت، مبلغ) 3/22(ماهیچه سازي، مبلغ 

میلیارد ریال بابت ) 9/8(میلیارد ریال بابت مصرف مواد و قطعات بازسازي کوره ها، مبلغ 
  .مصرف مواد تعمیر و نگهداري اموال می باشد
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  )شرکت سهامی عام(و ماشین سازي ایران  لوله
  یادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالی

  9013اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 
  
  :است ار تولید از اقالم زیر تشکیل شدههاي دستمزد مستقیم و سرب هزینه - 4/25
  

1390138913901389
ریـال ریـال ریـال ریـال 

21,738,817,76722,979,882,07120,478,532,07420,102,922,495حقوق ودستمزد و مزایا
4,748,082,9303,815,029,2634,020,561,8903,301,722,129عیدي و پاداش 

6,856,834,9614,002,889,9194,614,658,5243,637,923,705اضافه کاري 
5,776,893,2465,214,502,9724,433,527,7733,976,954,425بیمه سهم کارفرما  

7,143,976,2115,574,157,3006,042,467,9824,762,013,171بازخرید سنوات خدمت
35,442,217,48517,876,750,909--هزینه مواد و ملزومات ساده مصرفی 

8,903,950,6476,205,035,840--هزینه تعمیر و نگهداري اموال
9,164,212,2852,202,411,624--مواد و قطعات بازسازي کوره ها     

22,378,540,80612,830,032,712--مواد اندود لوله و اتصاالت
23,368,776,21516,753,123,569--مواد قالبگیري و ماهیچه سازي    

7,769,099,1743,405,290,429--آهن آالت
6,104,855,3533,712,747,380--مواد مصرفی غیرمستقیم  

4,885,015,3693,520,137,787--رستوران 
8,201,211,2936,041,948,426--ایاب و ذهاب

34,422,759,29317,996,130,460--سوخت و روشنایی،  پست و تلفن
40,926,230,80238,675,780,198--استهالك دارائیهاي ثابت

6,839,890,9826,098,233,285--هزینه هاي ورزشی،  بهداشت و درمان
32,323,251,87337,346,952,3731,348,348,560280,760,497خدمات فنی و تخصصی و کارشناسی    

2,082,130,0901,486,325,426--حمل و بارگیري
1,499,510,8701,374,057,71815,150,518,82210,332,211,023سایر

80,087,367,85880,307,471,616266,577,505,419183,198,455,490

سربار ساخت دستمزد مستقیم

  
صرفی، تعمیر و نگهداري اموال، مواد قطعـات بازسـازي   افزایش هزینه هاي اضافه کاري، مواد و ملزومات ساده م -

آهن آالت، مواد مصرفی غیر مستقیم عمدتاً  کوره ها، مواد اندود لوله و اتصاالت، مواد قالبگیري و ماهیچه سازي،
  .درصدي در نرخ مواد و ملزومات مصرفی می باشد 26ناشی از افزایش حجم تولید و رشد 

ناشی از بازخرید سنوات نیروهـاي تعـدیل شـده شـمس آبـاد و بـرون سـپاري         افزایش بازخرید سنوات خدمت -
  .نیروهاي مراکز فنی می باشد

  و افـزایش حجـم تولیـد    افزایش برق مصرفی ناشی از افزایش بهاء انرژي بدلیل طرح هدفمنـد کـردن یارانـه هـا      -
  .می باشد



»43« 
 

  )شرکت سهامی عام(لوله و ماشین سازي ایران 
  صورتهاي مالییادداشتهاي توضیحی 

  9013اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 
  
  

  :باشد کار درجریان ساخت بشرح ذیل قابل تفکیک می  تعدیالت - 5/25
  

13901389
ریــال ریــال 

(285,117,655)(8,209,963,943)تعدیالت کار درجریان تپه سفید
-2,382,784,519تعدیالت کار درجریان کردان  

-678,654,338تعدیالت کار در جریان شمس آباد 
(5,148,525,086)(285,117,655)

هزینه قطعات متفرقه داخلی به واحد انتقال ال مربوط به میلیون ری 5 149غ تعدیالت کار در جریان ساخت به مبل -   
  .انتقال بهاي خام شیرآالت به کردان و تعدیل موجودي پکیج می باشد ه سفید وتپ و شمس آباد

میلیون ریال کاالي بین 1 848میلیون ریال عمدتاً شامل مبلغ 2 813تعدیل انبار محصول به مبلغ  - 6/25
  .و نقل و انتقال بین واحدها می باشدراهی موجود در بندر بوشهر 

  :گردد زیر تفکیک میخرید کاالي ساخته شده بشرح  - 7/25
13901389
ریــالریــال

7,861,234,28411,193,033,128روپوش و متعلقات دیگ شوفاژ 
44,714,5858,272,500متعلقات پکیج 
16,554,045,15311,905,633,103واشر الستیکی

976,849,6916,801,512,077شیرآالت صنعتی و محرك برقی و قطعات پرسی  
36,332,578,7258,895,958,610لوله 

1,465,603,750601,963,760شیرهاي تخلیه هوا و کشوئی و پیچ و مهره و قطعات پرسی و اتصاالت 
63,235,026,18839,406,373,178

   
  :گردد فروشندگان عمده کاالي ساخته شده بشرح زیر تفکیک می -1/7/25

13901389کشورمحصول  فروشنده    
ریــالریــال

36,332,578,7258,895,958,610ایران   لوله هاي تایتون  هامون نایزه 
16,554,045,15311,905,633,103ایران   واشر تایتون محمدعلی شیخلو

7,861,234,2846,713,654,010ایران   روپوش دیگ شوفاژ  میقات
2,487,168,02611,891,127,455سایر   

63,235,026,18839,406,373,178
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  )شرکت سهامی عام(لوله و ماشین سازي ایران 
  یادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالی

  9013اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 
  

   هاي فروش، اداري و عمومی هزینه - 26  
  

  :هاي فروش، اداري و عمومی از اقالم زیر تشکیل شده است هزینه  
13901389
ریــالریــال

11,794,647,68211,162,915,222حقوق و دستمزد و مزایا
2,310,174,7471,816,549,877عیدي و پاداش 

2,673,282,7402,271,430,776اضافه کاري 
2,447,282,8072,262,593,658بیمه سهم کارفرما  

2,140,522,6012,856,486,245بازخرید سنوات خدمت  
2,205,624,5561,842,016,231سایر مزایاي کارکنان  

2,240,123,7052,229,825,686مواد و ملزومات و ابزار مصرفی
636,664,833506,974,842هزینه تعمیر و نگهداري اموال 

751,199,120728,451,200رستوران
1,505,229,4941,132,593,685ایاب و ذهاب 

837,909,769532,273,424هزینه سوخت و روشنایی، پست و تلفن   
1,083,077,158994,517,732استهالك دارائیهاي ثابت  

1,860,344,7821,044,083,951هزینه هاي ورزشی بهداشت و درمان
7,790,666,1884,762,408,325خدمات فنی و تخصصی، آموزشی و حسابرسی      

4,225,113,9193,135,029,664هزینه تبلیغات و بازاریابی   
17,265,158,50010,104,355,751هزینه حمل محصوالت 

20,284,343,6309,320,131,958هزینه هاي محصوالت صادراتی 
1,795,948,9361,485,715,115حق الزحمه کارشناسی تولید   

1,484,793,5694,479,976,198خسارت و جرایم  
5,894,311,3273,409,824,491سایر   

91,226,420,06366,078,154,031

  .افزایش حقوق و دستمزد و مزایا بواسطه افزایش حقوق طبق بخشنامه وزارت کار بوده است -
فزایش هزینه هاي وصول مطالبـات  افزایش هزینه هاي خدمات فنی و تخصصی، آموزشی و حسابرسی ناشی از ا -

  .می باشد
افزایش هزینه حمل محصوالت ناشی از افزایش حجم فروش و افزایش در هزینه هاي حمل ناشی از رشد بهـاي   -

  .سوخت می باشد
درصدي حجم فروش صـادراتی و افـزایش هزینـه     88افزایش هزینه حمل محصوالت صادراتی ناشی از افزایش  -

  .بهاي سوخت می باشد هاي حمل ناشی از رشد
خسارت و جرائم ناشی از تسویه بخش عمده مطالبات مالیات حقـوق و ارزش افـزوده و در نتیجـه    کاهش هزینه  -

  .کاهش ذخیره جرائم براي حسابها فوق می باشد
  .شدافزایش در هزینه هاي اداري به جهت جابجایی کارخانه کردان می باهزینه هاي سایر عمدتاً ناشی از افزایش  -
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  )شرکت سهامی عام(لوله و ماشین سازي ایران 
  یادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالی

  9013اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 
  

  هاي عملیاتی خالص سایر درآمدها و هزینه - 27
  

  :هاي عملیاتی از اقالم زیر تشکیل شده است خالص سایر درآمدها و هزینه
13901389یادداشت

ریــال  ریــال  
27/1556,664,750299,576,387سود ناشی از مواد و کاالي بازیافتی 

27/23,427,624,0505,717,242,445فروش ضایعات 
(94,836,149)27/310,920,155,469سود ناشی از تسعیر دارائیها و بدهیهاي ارزي عملیاتی

27/42,559,430127,410,491خسارات و جرایم
297,152,309(265,103,002)سایر

14,641,900,6976,346,545,483

  
  .ود ناشی از مواد و کاالي بازیافتی مربوط به اقالم راکد مواد و قطعات می باشدس -1/27
  .باشد می ضایعات ورق و مدتاً بابت فروش شالکه ذوب، خاكفروش ضایعات ع -2/27
الغد و اربـک و سـاحل    و شرکت ترامارکومربوط به تسعیر مانده حساب ارزي عمدتاً تسعیر ارز  درآمد -3/27 

  .دباش می الخلیج
  .باشد می از برگشت وجه بیمه مربوط به اعتبارات نیکل و کک نفتناشی  دریافتی خسارت و جرائم -4/27

  

  
  هاي مالی  هزینه - 28

  

  :هاي مالی از اقالم زیر تشکیل شده است هزینه
13901389یادداشت 

ـال  ریــال رـی
28/1104,906,357,31485,829,517,775سود تضمین شده و کارمزد تسهیالت مالی دریافتی از بانکها

28/25,544,309,0514,622,336,487هزینه تمبر و صدور ضمانتنامه
58,481,28333,858,011سایر

110,509,147,64890,485,712,273    
  ا عدم پرداخت اقساط خسارت و جرائم ناشی از دیرکرد و ی عمدتاً بابتهزینه مالی  افزایش - 1/28

  می باشد
هاي بانکی صادره به نفع خریداران  هزینه تمبر و صدور ضمانتنامه مربوط به ضمانتنامه - 2/28

  .باشد محصوالت شرکت می
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  )شرکت سهامی عام(لوله و ماشین سازي ایران 
  یادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالی

  9013اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 
  

  هاي غیرعملیاتی  یر درآمدها و هزینهخالص سا - 29
  

  :باشد هاي غیرعملیاتی متشکل از اقالم زیر می خالص سایر درآمدها و هزینه
  

13901389یادداشت
ریــالریــال

29/151,758,958,722200,038,726سود ناشی از فروش دارائیهاي ثابت مشهود
11,687,586,3357,540,490,799سود حاصل از سپرده هاي سرمایه گذاري  

29/289,878,66250,080,000خسارات و جرایم
(3,498,411,754)29/31,744,089,631سود( زیان ) حاصل از فروش مواد اولیه و ملزومات
29/43,948,051,165824,806,172سود ناشی از فروش اقالم غیرتولیدي و خدماتی

(3,644,761,663)(7,491,100,399)29/5زیان ناشی از تسعیر ارز غیر عملیاتی  
29/622,328,927,67010,043,319,887سود حاصل از سرمایه گذاري در شرکتها

108,492,89540,743,479سایر
84,174,884,68111,556,305,646

  
سود ناشی از فروش دارائی هاي ثابت مشهود عمدتاً مربوط به فروش زمین، ساختمان و  - 1/29  

دارائی هاي فوق طی مزایده عمومی . می باشدمیلیون ریال  55 350تاسیسات کردان به مبلغ 
به شرکت بین المللی  21/3/90و مبایعه نامه مورخ  13/11/89روزنامه همشهري مورخ 

میلیون ریال و سود  3 802پیمانکاري عمومی ایران فروخته شد که ارزش دفتري آن به مبلغ 
میلیون ریال از  27 675 مبلغ. میلیون ریال می باشد 51 548ناشی از فروش آن نیز به مبلغ 

  . فروش فوق بصورت اسناد دریافتنی بابت تضمین نزد بانک کارآفرین می باشد
  

  .شداب  می لوله وارده بهخسارت دریافت  و جرائم عمدتاً مربوط به خسارت - 2/29
اقالم مازاد انبار از طریق فروش عمدتاً مربوط به  که و ملزوماتد حاصل از فروش موا درآمد - 3/29

  .مزایده بوده است
  

و  سود ناشی از فروش اقالم غیر تولیدي و خدماتی عمدتاً مربوط به هزینه حمل و بارگیري - 4/29
  .باشد براي مشتریان می فنی و غیر فنی و ضایعات خدمات فروش

  

بابت خرید  زیان ناشی از تسعیر نرخ ارز عمدتاً بابت زیان حاصل از تسعیر تسهیالت دریافتی - 5/29
بلغ ناشی از تسعیر موجودي نقد و بانک به م زیانمیلیون ریال و ) 7 239(ئی ثابت به مبلغ دارا

  .میلیون ریال می باشد 252
  

میلیون  16 176شامل مبلغ  عمدتاً میلیون ریال22 329سود حاصل از سرمایه گذاري در شرکتها به مبلغ  -6/29
میلیون ریال  3 813ت آلیاژ نشکن ساز، مبلغ میلیون ریال شرک 1 280ریال شرکت هامون نایزه، مبلغ 

  .نوآوران سبز احیاء می باشد
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  )شرکت سهامی عام(لوله و ماشین سازي ایران 
  یادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالی

  9013اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 
  
  

  تعدیالت سنواتی  - 30
  

  :گردد یک میسرفصل فوق شامل اصالح اشتباهات اساسی بوده و بشرح زیر تفک
  

13901389
ریــال ریــال 

-(342,036,464)تتمه مالیات عملکرد 89
(244,222,538)(244,222,538)جریمه اضافه وزن کوکیل 79

-(70,766,234)تتمه مالیات حقوق و تکلیفی      89
(2,833,908,875)(2,833,908,875)جرائم مالیاتی   88

-2,694,075,707مابه التفاوت معافیت بورسی   (20%  شناور)
3,474,111,2843,474,111,284تسویه بخشی از بدهی تامین اجتماعی تا        85

-(6,459,000,000)سهم سود  89 هامون نایزه و گسترش ذوب هامون    
1,963,026,705-سایر

(3,781,747,120)2,359,006,576

    
اي مربوط  به منظور ارائه تصویري مناسب از وضعیت مالی و نتایج عملیات، کلیه اقالم مقایسه - 1/30

اي  اي اصالح و ارائه مجدد شده است و به همین دلیل اقالم مقایسه در صورتهاي مالی مقایسه
  . الی قبل مطابقت نداردلزوماً با صورتهاي مالی ارائه شده در سال م
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  )شرکت سهامی عام(لوله و ماشین سازي ایران 
  یادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالی

  9013اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 
  
  

  
  1390تعدیالت سنواتی سال  -2/30 

  ارقام به ریال                                                                                                                                       
  
  

113,059,219,921-116,840,967,0413,781,747,120سود و زیان انباشته
126,659,735,685-127,229,171,860569,436,175سایر حسابها و اسناد پرداختنی

57,994,570,487-60,346,609,7302,352,039,243ذخیره مالیات
6,459,000,00042,673,336,634-49,132,336,634سایر حسابها و اسناد دریافتی

244,222,53811,515,390,576-11,271,168,038پیش دریافتها
6,703,222,5386,703,222,538جمع

مانده پس از تجدید ارائهشرح
ارائه مجدد

مانده قبل از تجدید ارائه
بسبد

  
  

  
  

  

»
48«  
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  )شرکت سهامی عام(لوله و ماشین سازي ایران 
  یادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالی

  9013اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 
  

    صورت تطبیق سود عملیاتی  - 31
            جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهاي عملیاتی به شرح  صورت تطبیق سود عملیاتی با  

  :زیر است
(تجدید ارائه شده  )

13901389
ریــال ریــال 

194,656,988,428203,746,479,378سود عملیاتی
42,884,832,63539,670,298,930هزینه استهالك دارائی ثابت و دارائی نامشهود

2,683,239,596(2,344,622,969)خالص(کاهش)  افزایش در ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان
18,926,984,615(45,390,687,507)(افزایش)کاهش موجودي مواد و کاال

(19,510,949,912)2,203,731,510کاهش(افزایش)  سفارشات و پیش پرداختها
(133,728,214,547)(44,561,605,324)(افزایش)  حسابهاي دریافتنی عملیاتی

(4,068,885,658)65,573,216,779افزایش(کاهش)  حسابهاي پرداختنی عملیاتی
12,465,926,8106,487,652,034افزایش پیش دریافتهاي عملیاتی
(6,244,912,766)(1,348,486,472)خالص سایر درآمدها و هزینه ها

224,139,293,890107,961,691,670
  

  مبادالت غیر نقدي - 32
  :باشد مبادالت غیرنقدي عمده طی سال بشرح ذیل می

 

13901389
ریــالریــال

100,258,616,851-افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران
7,948,132,5909,577,543,124تحصیل دارایی از محل وام ارزي

7,458,364,8721,006,120,789پرداخت بدهی مالیاتی و بیمه در قبال اسناد پرداختنی 
-27,675,000,000فروش دارائی در قبال اسناد دریافتنی

-4,314,155,000تحصیل سرمایه گذاري از محل مطالبات
22,557,538,0071,387,210,929سود و کارمزد تحمیل شده پرداخت نشده

69,953,190,469112,229,491,693
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  )شرکت سهامی عام(لوله و ماشین سازي ایران 
  حی صورتهاي مالییادداشتهاي توضی

  9013اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 
  

   ي احتمالیها و دارائی ها بدهی ،تعهدات - 33
  

  :ي احتمالی شرکت در تاریخ ترازنامه به شرح زیر استها و دارائی ها بدهی ،تعهدات
  :تزیر اس به شرح 1347قانون تجارت مصوب سال اصالحیه  235ع ماده بدهیهاي احتمالی موضو -1/33

13901389
ریــال ریــال 

1,188,419,754,261964,209,394,386سفته ها و چکهاي تضمینی صادره بنفع سازمانها، شرکتها و اشخاص  
319,297,086,959430,286,216,263ضمانت نامه هاي صادره به نفع سازمانها، شرکتها و اشخاص

10,000,000,00010,400,000,000سازمان تامین اجتماعی
1,745,061,2001,745,061,200سفته هاي واگذاري به بانکها به تعهد اشخاص و شرکت 

280,000,000280,000,000چکهاي واگذاري به مدیران دولتی
1,519,741,902,4201,406,920,671,849

    

  
  
  

            ریال از اسناد تضمینی صادره در سنوات گذشته، میلیون 1 568 تا تاریخ تهیه صورتهاي مالی، حدود -1/1/33
  . از اشخاص مختلف باز پس گرفته شده است

عاي شرکت متر مربع مورد اد 400هاي احتمالی مربوط به یک قطعه زمین به مساحت  دارئی -2/1/33
در حال حاضر دعاوي مربوطه . باشد که توسط شهرداري تبدیل به فضاي سبز گردیده است می

  .در حال رسیدگی و هنوز به نتیجه نرسیده است
  :اي ناشی از قراردادهاي منعقده و مصوب به شرح زیر است تعهدات سرمایه - 2/33

11,147ماشین لوله ریزي و ماهیچه گیري 
5,525قالب لوله

4,788خط ریخته گري شوفاژ
1,278کوره واگنی کف گرد

57برج خنک کننده
516خط ماهیچه گیري

92قالب ماهیچه
23,403

میلیون   - ریال 

  
  رازنامهرویدادهاي بعد از تاریخ ت - 34

  .که مستلزم تعدیل و یا افشاء باشد، به وقوع نپیوسته است رویدادي تا تاریخ تایید صورتهاي مالی
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  )شرکت سهامی عام(لوله و ماشین سازي ایران 
  یادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالی

  9013اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 
  

  معامالت با اشخاص وابسته  - 35
  

  :طی سال مالی مورد گزارش با اشخاص وابسته به شرح زیر بوده استمعامالت انجام شده 
  

                                :اصالحیه قانون تجارت 129معامالت مشمول ماده  -
  ارقام به میلیون ریال                                                                 

  

مبلغ معامله شرح معاملهنوع وابستگینام شرکت طرف معامله
ارزش 

منصفانه معامله

مانده طلب  
(بدهی) در پایان 

سال

15,54015,540خرید خدمات فنی 
119119فروش خاك کوره 
67,75667,756خرید آهن قراضه

255255فروش ضایعات ورق  
20,00020,000اسناد تضمینی اخذ شده

38,61738,617خرید لوله و پودر رنگ
18,81018,810فروش لوله و خدمات   

7676هزینه خدماتی و مطالعاتی   
99,15099,150اسناد تضمینی اخذ شده

73,00073,000اسناد تضمینی صادر شده
1,1031,103کاالي امانی ما نزد دیگران
6868کاالي امانی دیگران نزد ما

10,00010,000
(407)

27,675عضو مشترك هیئت مدیره  پیمانکاري بین المللی عمومی ایران 55,35055,350فروش زمین و ساختمان کردان  

(4,068) عضو مشترك هیئت مدیره  شرکت ذوب هامون  

عضو مشترك هیئت مدیره  شرکت نوآوران سبز احیاء

48,277

(2,612)

عضو مشترك هیئت مدیره   شرکت خط لوله هامون 
اسناد تضمینی صادر شده

عضو مشترك هیئت مدیره   (5,782)شرکت هامون  نایزه

48,277اسناد تضمینی اخذ شده

عضو مشترك هیئت مدیره  شرکت آلیاژهاي نشکن ساز
15,53115,5312,882خرید فروسیلیکو منیزیم   7,1907,190اسناد تضمینی اخذ شده

تضمین چکهاي شرکت بین المللی پیمانکاري عضو هیئت مدیره شرکت صندوق آینده ساز 
-27,67527,675خرید زمین کردان

  
  



»52« 
 

 لوله و ماشین سازي ایران (شرکت سهامی عام)
  یادداشتهاي توضیحی صورتهاي مالی

  9013اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 
  

  

  سود انباشته در پایان سال - 36
  :باشد تخصیص سود انباشته پایان سال در موارد زیر موکول به تصویب مجمع عمومی عادي صاحبان سهام می

مبلغ 
ریــال

تکالیف قانونی 
15,177,114,128تقسیم حداقل  10 درصد سود خالص سال 1390 طبق ماده 90 اصالحیه قانون تجارت

پیشنهاد هیئت مدیره 
91,125,000,000سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره

  

به ازاي هـر  ( میلیون ریال 91 125سود سهام به مبلغ  28/2/90به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  -1/36
  .گردد به مجمع عمومی عادي پیشنهاد می) ریال 300سهم 

سود پایه و تقلیل یافته هر سهم برابر می باشد، میانگین موزون تعداد سهام استفاده شده در مخرج کسـر   -2/36
  تجدیـد ارائـه شـده برابـر     1389سـال  (294 158 324، برابـر  1390محاسبه سود پایه هـر سـهم سـال    

  .می باشد) 266 105 250 
  

  وضعیت ارزي - 37
  :داراییها و بدهیهاي پولی ارزي در پایان سال بشرح ذیل است -1/37

ریال قطردرهم دالر استرالیا یورو دالر

8001032-1,5711382موجودي نقد
---1074241/2015479/94حسابها و اسناد دریافتنی ارزي

--(2170072/85)(1007493/59)(110026/66)تسهیالت، حسابها و اسناد پرداختنی ارزي
8001032(2170072/85)(990631/65)965785/54خالص داراییهاي(بدهیهاي)   پولی ارزي

  :باشد برآورد حاصل از صادرات و ارز مورد نیاز براي واردات بشرح ذیل می -2/37
نوع ارزمبلغ

دالر25,857,571فروش و ارائه خدمات   - ساالنه  
یورو (2,670,833)خرید مواد اولیه، ملزومات،کاال   - ساالنه  

یورو (1,166,666)خرید دارائی ثابت    

  


