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1393/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1393/12/29 )حسابرسی شده(
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بند مقدمه

1. گزارش نسبت به صورتهاي مالي

-1ترازنامه هاي مجموعه شرکت لوله ماشین سازي ایران )سهامي عام( و واحدهاي تجاري وابسته و شرکت لوله ماشین سازي ایران )سهامي عام( در تاریخ 29 اسفند ماه 1393 و صورتهاي سود و زیان و جریان وجوه نقد آن براي سال مالي 

منتهي به تاریخ مزبور، و یادداشتهاي توضیحي 1 تا 37 توسط این مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهاي مالي

-2مسئولیت تهیه صورتهاي مالي یاد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هیئت مدیره شرکت است؛ این مسئولیت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهیه صورتهاي مالي است به گونه اي که این صورتها عاري از تحریف با 

اهمیت ناشي از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت حسابرس و بازرس قانوني

-3مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي یاد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ایجاب مي کند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفه اي را رعایت و حسابرسي را به 

گونه اي برنامه ریزي و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهاي مالي، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسي شامل اجراي روشهایي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و دیگر اطلعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابي خطرهاي تحریف با اهمیت صورتهاي مالي ناشي 

از تقلب یا اشتباه،  بستگي دارد. براي ارزیابي این خطرها، کنترلهاي داخلي  مربوط به تهیه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد 

تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنین شامل ارزیابي مناسب بودن رویه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هیات مدیره و نیز ارزیابي کلیت ارائه صورتهاي مالي است.

 این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. 

همچنین این موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانوني مقرر در اصلحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و سایر موارد لزم را به مجمع عمومي عادي سالنه صاحبان سهام گزارش نماید.

مبانی اظهار نظر مشروط

گزارش نسبت به صورت های مالی

گزارش حسابرس مستقل

لوله و ماشین سازی ایرانبه مجمع عمومی صاحبان سهام
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4. مباني اظهار نظر مشروط

-4هزینه هاي ناشي از عدم استفاده اقتصادي از نیروي موثر کارگران و عدم استفاده کامل از ظرفیت مطلوب ماشین آلت به عنوان بخشي از بهاي تمام شده کالي ساخته شده تلقي شده است. طبق استانداردهاي حسابداري، هزینه هاي جذب نشده در 

تولید مي بایست از بهاي تمام شده تفکیک و به صورت جداگانه تحت عنوان سایر درآمدها و هزینه هاي عملیاتي در صورتهاي مالي انعکاس یابد. رعایت این امر به انعکاس مناسبتر صورت سود و زیان مي انجامد.

5. -5پاسخ تاییدیه هاي ارسالي جهت یکي از مشتریان خارجي به مبلغ 20/5 میلیارد ر )موضوع یادداشت 2-6 همراه صورتهاي مالي( تا تاریخ تهیه این گزارش به این موسسه واصل نگردیده است. لذا آثار تعدیلت احتمالي ناشي از دریافت 

پاسخ تاییدیه فوق الذکر بر صورتهاي مالي مورد گزارش در حال حاضر مشخص نمي باشد.

اظهار نظر مشروط

6. اظهار نظر مشروط

به نظر این مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4 و همچنین به استثناي آثار  احتمالي مورد مندرج در بند 5 صورتهاي مالي یاد شده در بال، وضعیت مالي مجموعه و شرکت لوله ماشین سازي ایران )سهامي عام( در تاریخ 29 اسفند  6-

ماه 1393 و عملکرد مالي و جریانهاي نقدي مجموعه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاریخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهمیت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

تاكید بر مطالب خاص

7. تاکید بر مطلب خاص

-7همانگونه که در یادداشت توضیحي 2-17 منعکس مي باشد، باتوجه به ترکیب منابع درآمدي، مالیات عملکرد جهت سال مالي مورد گزارش محاسبه نگردیده است. باتوجه به سوابق مالیاتي شرکت، قطعیت موضوع فوق منوط به رسیدگي و اعلم 

نظر واحد مالیاتي میباشد.

اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد بند فوق مشروط نگردیده است.

سایر بندهای توضیحی

8. سایر بندهاي توضیحي

-8نرخ فروشهاي صادراتي شرکت، بنا به تشخیص مدیر عامل شرکت و باتوجه به شرایط حاکم بر بازار در منطقه خاورمیانه تعیین و به دلیل محدودیتهاي حاکم بر عملیات تجاري، عملیات فروش بدون گشایش اعتبار اسنادي صادراتي و با استفاده 

از خدمات شرکتهاي واسطه انجام شده است. همچنین به دلیل آثار و محدودیتهاي حاکم بر شرایط تجاري در مراودات بین المللي خریدهاي خارجي نیز عمدتا بدون گشایش اعتبار اسنادي و از طریق حواله ارز از شبکه صرافي انجام گرفته است. در 

ارتباط با موارد فوق مستندات رسیدگیهاي این موسسه مدارک ارائه شده و تایید مراتب امر توسط مدیریت شرکت مي باشد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی
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9. گزارش درمورد سایر الزامات قانوني و مقرراتي:

گزارش در مورد سایر وظایف بازرس قانوني

-9مفاد ماده 240 اصلحیه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر از تاریخ تصویب توسط مجمع عمومي عادي صاحبان سهام رعایت نگردیده است.

10. -10اقدامات هیات مدیره درخصوص اجراي بخشي از تکالیف مقرر موضوع مصوبه مجمع عمومي سالنه مورخ 1393/4/18 درخصوص بند 9 همین گزارش و وصول مطالبات از مشتریان و شرکتهاي آب و فاضلب به نتیجه قطعي منجر 

نگردیده است.

11. -11دستورالعملهاي اجرائي و آئین نامه انضباطي شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص پرداخت سود سهام در موعد زماني مقرر و تشکیل کمیته حسابرسي و تنظیم گزارش کنترلهاي داخلي رعایت نگردیده است.

12. -12معاملت مندرج در یادداشت توضیحي 35 همراه صورتهاي مالي، بعنوان کلیه معاملت مشمول ماده 129 اصلحیه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هیات مدیره شرکت به اطلع این موسسه رسیده،  مورد 

بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملت مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هیات مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در راي گیري رعایت شده است و به نظر این موسسه معاملت مذکور در چارچوب روابط خاص فیمابین شرکتهاي 

وابسته انجام پذیرفته است.

13. -13گزارش هیات مدیره درباره فعالیت و وضع عمومي شرکت که بمنظور تقدیم به مجمع عمومي عادي سالنه صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسي این موسسه قرارگرفته است. با توجه به رسیدگیهاي انجام شده،  نظر این موسسه به 

موارد با اهمیتي که حاکي از مغایرت اطلعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیات مدیره باشد،  جلب نگردیده است.

14. گزارش در مورد سایرمسئولیتهاي   قانوني و مقرراتي حسابرس

-14در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرایي مبارزه با پولشویي توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعملهاي اجرایي مرتبط، در چارچوب چک لیستهاي ابلغي مراجع ذیربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط این 

موسسه مورد ارزیابي قرار گرفته است. دراینخصوص این موسسه به موارد با اهمیتي حاکي از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، برخورد نکرده است.

11تیر1394تاریخ تهیه گزارش

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

زمان امضا كننده شماره عضویتسمت

16:30:55 1394/04/14 علیرضا شایان 811030شریک موسسه شاخص اندیشان

16:33:23 1394/04/14 كوروش شایان شریک موسسه شاخص اندیشان

16:37:02 1394/04/14 مجتبی الهامی 800082مدیر موسسه شاخص اندیشان
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درصد تغییردرصد تغییردر تاریخترازنامه شرح در تاریخدر تاریخدر تاریخ 1393/12/291392/12/291393/12/291392/12/29

بدهی ها دارایی های جاری
31,20420,14755 --      بدهی های جاری      موجودی نقد

1,3946,633)79( 212,916164,24630      حسابها و اسناد پرداختنی تجاری      سرمایه گذاریهای كوتاه مدت

380,042349,1139 --00      بدهی به شركتهای گروه و وابسته      حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

00-- 273,304176,80855      سایر حسابها و اسناد پرداختنی      طلب از شركتهای گروه و شركتهای وابسته

87,12890,820)4( )64(23,11764,950      پیش دریافتها      سایر حسابها و اسناد دریافتنی

423,390460,697)8( --00      ذخیره مالیات      موجودی مواد و كال

00-- )2(47,12448,107      سود سهام پرداختنی      سفارشات

47,93840,36319 )28(488,576676,492      تسهیلت مالی دریافتی      پیش پرداختها

00--       بدهی های مرتبط با دارایی های غیر       دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش

جاری نگهداری شده برای فروش

00--

971,096967,7730 )8(1,045,0371,130,603جمع بدهیهای جاریجمع داراییهای جاری

-- --      بدهی های غیر جاری      دارایی های غیرجاری

00-- --00      حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت      حسابها و اسناد دریافتنی بلند مدت

93,947124,088)24( 95,15532,920189      تسهیلت مالی دریافتی بلند مدت      سرمایه گذاریهای بلند مدت

622,684608,1412 26,43624,01510      ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان      داراییهای ثابت مشهود

98,31398,3450 121,59156,935114جمع بدهیهای غیر جاری      داراییهای نامشهود

7771,302)40( )2(1,166,6281,187,538      جمع بدهی ها      سایر داراییها

815,721831,876)2( --      حقوق صاحبان سهامجمع داراییهای غیر جاری

500,000500,0000      سرمایه      

--00      صرف سهام      

--00      دریافتی بابت افزایش سرمایه      

36,41935,0164      اندوخته قانونی      

6,0576,0570      سایر اندوخته ها      
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      مازاد تجدید ارزیابی دارایی های       

غیرجاری نگهداری شده برای فروش

00--

--00      مازاد تجدید ارزیابی داراییها      

      اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای       

شركتهای دولتی

00--

77,71371,0389      سود )زیان( انباشته      

620,189612,1111جمع حقوق صاحبان سهام      

1,786,8171,799,649)1( )1(1,786,8171,799,649جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع داراییها
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واقعی  سال مالی صورت سود وزیان

1392/12/29حسابرسی شده منتهی به 1393/12/29حسابرسی شده منتهی به 
درصد تغییر

--سود )زیان( خالص

1,458,548962,75951فروش خالص

37)821,626()1,121,954(بهای تمام شده فروش

336,594141,133138سود )زیان( ناخالص

40)128,408()179,177(هزینه های اداری, عمومی و فروش

--)20,558(8,859سایر درآمدها )هزینه های( عملیاتی

14)148,966()170,318(جمع هزینه ها

--)7,833(166,276سود )زیان( عملیاتی

21)134,372()161,999(هزینه های مالی

)89(23,802219,962خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

)64(28,07977,757سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

--00مالیات بر درآمد

)64(28,07977,757سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

--00سود )زیان( عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی

)64(28,07977,757سود )زیان( خالص

--سود )زیان( پایه هر سهم

--00سود )زیان( پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی

--00سود )زیان( پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی

--00سود )زیان( پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده

--00سود )زیان( پایه هر سهم

--سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم

--00سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی

--00سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی

--00سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده

--00سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم

--گردش حساب سود )زیان( انباشته
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500,000 میلیون ریال 

1393/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1393/12/29 )حسابرسی شده(

271004 كد صنعت: فلولهلوله و ماشین سازی ایران نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 211215شماره اطلعیه :

)64(28,07977,757سود )زیان( خالص

126,93568,93084سود )زیان( انباشته ابتدای دوره

20)46,709()55,897(تعدیلت سنواتی

71,03822,221220سود )زیان( انباشته ابتدای دوره تعدیل شده

--تغییرات در سود انباشته

--00انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

--00تغییرات سرمایه از محل سود )زیان( انباشته

)18()24,300()20,000(سود سهام مصوب

)70()4,640()1,404(اندوخته قانونی

--00سایر اندوخته ها

)26()28,940()21,404(جمع تغییرات در سود انباشته

77,71371,0389سود )زیان( انباشته پایان دوره

)64(56156سود هر سهم پس از كسر مالیات

500,000500,0000سرمایه

711 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
500,000 میلیون ریال 

1393/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1393/12/29 )حسابرسی شده(

271004 كد صنعت: فلولهلوله و ماشین سازی ایران نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 211215شماره اطلعیه :

درصد تغییر واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی 

شده منتهی به  1392/12/29

واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده 

منتهی به  1393/12/29
 شرح

صورت جریان وجوه نقد

فعالیت های عملیاتی

360,348122,344195جریان خالص ورود)خروج( وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی-عادی

جریان خالص ورود)خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- 

استثنایی

00--

360,348122,344195جریان خالص ورود)خروج( وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی

بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی

8,3968,2672سود سهام دریافتی

)38()33,641()20,983(سود سهام پرداختی

44)106,422()153,596(سود پرداختی بابت استقراض

--00سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاریها

جریان خالص ورود)خروج( وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود 

پرداختی بابت تامین مالی

)166,183()131,796(26

مالیات بر درآمد

--)4,083(0مالیات بر درآمد پرداختی

فعالیتهای سرمایه گذاری

)99(1,285130,413وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود

)27()95,260()69,610(وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود

--00وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود

)99()30,587()255(وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های نامشهود

)72(14,77652,500وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلند مدت

--00وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت

--5,2390وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت

--)1,059(0وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت

--56,007)48,565(جریان خالص ورود)خروج( وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری

811 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
500,000 میلیون ریال 

1393/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1393/12/29 )حسابرسی شده(

271004 كد صنعت: فلولهلوله و ماشین سازی ایران نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 211215شماره اطلعیه :

145,60042,472243جریان خالص ورود)خروج( وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی

فعالیت های تامین مالی

--017,153وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه

904,211706,85028وجوه دریافتی حاصل از استقراض

33)782,412()1,038,296(بازپرداخت استقراض

130)58,409()134,085(جریان خالص ورود)خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی

--)15,937(11,515خالص افزایش)کاهش( در وجه نقد

)44(20,14735,724مانده وجه نقد در ابتدای دوره

--360)458(تاثیر تغییرات نرخ ارز

31,20420,14755وجه نقد در پایان دوره

)79(15,36673,643مبادلت غیرنقدی

دلیل تغییر اطلعات واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به  1393/12/29

دلیل تغییر اطلعات واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به  1392/12/29

911 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
500,000 میلیون ریال 

1393/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1393/12/29 )حسابرسی شده(

271004 كد صنعت: فلولهلوله و ماشین سازی ایران نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 211215شماره اطلعیه :

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

درصد  تغییر

1392/12/29 حسابرسی شده منتهی به  حسابرسی شده منتهی به 1393/12/29

واحد نوع گروه یا محصول
واقعی سال مالی

27.09 27,727 35,238 تن لوله هاي نشکن

)2.96( 1,959 1,901 تن دیگ شوفاژ

)74.10( 1,826 473 تن سایرمحصولت چدني

0.00 212 0 هزارقطعه قطعات پرسي خودرو

11.25 987 1,098 دستگاه پکیج

18.34 32,711 38,710 جمع

مقدار فروش

درصد تغییر

1392/12/29 حسابرسی شده منتهی به 1393/12/29 حسابرسی شده منتهی به 

واقعی سال مالی
واحد نوع گروه یا محصول

40.50 26,471 37,193 تن لوله هاي نشکن

10.27 1,733 1,911 تن دیگ شوفاژ

)43.94( 1,420 796 تن سایرمحصولت چدني

0.00 280 0 هزارقطعه قطعات پرسي خودرو

41.13 778 1,098 دستگاه پکیج

33.62 30,682 40,998 جمع

1011 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
500,000 میلیون ریال 

1393/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1393/12/29 )حسابرسی شده(

271004 كد صنعت: فلولهلوله و ماشین سازی ایران نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 211215شماره اطلعیه :

مبلغ فروش

درصد تغییر

واقعی سال مالی

حسابرسی شده منتهی به 1392/12/29 1393/12/29 حسابرسی شده منتهی به 

واحد نوع گروه یا محصول

62.43 774,311 1,257,692 میلیون ر لوله هاي نشکن

48.83 63,801 94,953 میلیون ر دیگ شوفاژ

)26.30( 102,323 75,414 میلیون ر سایرمحصولت چدني

0.00 1,244 0 میلیون ر قطعات پرسي خودرو

44.63 21,080 30,489 میلیون ر پکیج

51.50 962,759 1,458,548 جمع
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