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1394/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1394/12/29 )حسابرسی شده(

271004 كد صنعت: فلولهلوله و ماشین سازی ایران نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 262747شماره اطلعیه :

بند مقدمه

1. -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 1394 و صورتهاي سود و زیان و جریان وجوه نقد آن براي سال مالي 

منتهي به تاریخ مزبور، و یادداشتهاي توضیحي 1 تا 34 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 صورت هاي مالي، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسي شامل اجراي روش هایي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و دیگر اطلعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابي خطرهاي تحریف با اهمیت صورت هاي 

مالي ناشي از تقلب یا اشتباه بستگي دارد. براي ارزیابي این خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهیه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل 

هاي 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 صورت هاي 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. در رعایت استانداردهاي حسابداري و به منظور انعکاس 

صحیح رویدادهاي مالي ضرورت مي نمود کلیه هزینه هاي جذب نشده در تولید ناشي از عدم بکارگیري ظرفیت قابل دسترس از بهاي تمام شده تولیدات تفکیک و به صورت جداگانه تحت عنوان سایر درآمدها و هزینه هاي عملیاتي در صورتهاي 

مالي انعکاس گردد.

اظهار نظر مشروط

5. اظهار نظر مشروط

-5به نظر این مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4 صورتهاي مالي یاد شده در بال، وضعیت مالي مجموعه و شرکت لوله ماشین سازي ایران )سهامي عام( در تاریخ 29 اسفند ماه 1394 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

6. تاکید بر مطلب خاص

-6حسابها و اسناد دریافتني، پیش پرداختها و حسابهاي پرداختني موضوع یادداشتهاي 5، 7 و 12 همراه صورتهاي مالي، به ترتیب شامل مبلغ حدود 173,719 میلیون ر مطالبات از شرکتهاي آب و فاضلب استاني، مبلغ حدود 20,273 میلیون 

ر مطالبات از سایر مشتریان، مبلغ حدود 6,953 میلیون ر از بابت پیش پرداختهاي انجام شده در سنوات قبل و مبلغ حدود 41,056 میلیون ر تعهدات راکد و نقل از سنوات قبل مي باشد که تا تاریخ تهیه این گزارش امکان تعیین تکلیف و 

تسویه آنان فراهم نگردیده است. لزم به توجه است که طولني شدن دوره وصول مطالبات منتج به افزایش مبلغ حدود 62/2 میلیارد ر هزینه هاي مالي و عدم توازن سرمایه در گردش شرکت گردیده است و در نتیجه امکان  ایفاي تعهدات حال 

شده از جمله پرداخت بموقع سود سهام فراهم نگردیده است.

7. -7از بابت عملکرد سال مالي قبل، مبلغ حدود 11،154میلیون ر ذخیره مالیاتي محاسبه و در حسابها منظورگردیده است باتوجه به بررسیهاي بعمل آمده و با امعان نظر به برخي از هزینه هاي غیر قابل قبول بموجب قانون مالیاتهاي مستقیم 

افزایش این مبلغ محتمل مي باشد. همچنین از بابت عملکرد سال مالي مورد گزارش نیز ذخیره مالیاتي محاسبه نگردیده است که باتوجه به نتایج حاصل از بررسیهاي بعمل آمده، مخاطراتي از بابت سال مالي مورد گزارش نیز متصور مي باشد. 

اظهار نظر این موسسه در اثر مفاد بندهاي 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 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.
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گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

9. -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 بندهاي 4، 6 و 9 این گزارش 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، تشکیل کمیته حسابرسي و تنظیم گزارش کنترلهاي داخلي رعایت نگردیده است.

12. -12معاملت مندرج در یادداشت توضیحي 32 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. دراین خصوص این موسسه در محدوده مواردي که امکان اجراي قانون فراهم گردیده است، به موارد با اهمیتي حاکي از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، برخورد نکرده است.

08تیر1395تاریخ تهیه گزارش

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

زمان امضا كننده شماره عضویتسمت

18:17:41 1395/04/09 احد شله چی 800435شریک موسسه شاخص اندیشان

18:19:36 1395/04/09 مجتبی الهامی 800082مدیر موسسه شاخص اندیشان
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درصد تغییردرصد تغییردر تاریخترازنامه شرح در تاریخدر تاریخدر تاریخ 1394/12/291393/12/291394/12/291393/12/29

بدهی ها دارایی های جاری
-- --      بدهی های جاری      دارایی  های جاری

15,52631,204)50( )32(145,602214,521      پرداختنی های تجاری      موجودی نقد

7,1801,394415 304,692276,07310      پرداختنی های غیرتجاری      سرمایه گذاری  های كوتاه مدت

494,456369,14234 11,15411,1540      مالیات پرداختنی      دریافتنی  های تجاری

92,31287,1286 71,16247,12451      سود سهام پرداختنی      دریافتنی  های غیرتجاری

419,544423,390)1( 530,412488,5769      تسهیلت مالی      موجودی مواد و كال

23,72047,938)51( --00      ذخایر      پیش پرداخت ها و سفارشات

00-- )63(7,92921,344      پیش دریافت های جاری      دارایی های نگهداری شده برای فروش

1,052,738960,19610       بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری جمع دارایی های جاری

شده برای فروش

00--

-- 1,070,9511,058,7921جمع بدهی های جاری      دارایی  های غیرجاری

00-- --      بدهی های غیرجاری      دریافتنی  های بلندمدت

64,79993,947)31( --00      پرداختنی های بلندمدت      سرمایه گذاری های بلندمدت

00-- --00      پیش دریافت های غیرجاری      سرمایه گذاری در املک

96,29598,313)2( 159,26595,15567      تسهیلت مالی بلندمدت      دارایی های نامشهود

607,172622,684)2( 32,12326,43622      ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان      دارایی های ثابت مشهود

1,18877753 191,388121,59157      جمع بدهی های غیرجاری      سایر دارایی ها

769,454815,721)6( 1,262,3391,180,3837      جمع بدهی ها      جمع دارایی های غیرجاری

--      حقوق صاحبان سهام      

500,000500,0000      سرمایه      

--00      افزایش )كاهش( سرمایه در جریان      

--00      صرف )كسر( سهام      

--00      سهام خزانه      

36,63536,4191      اندوخته قانونی      
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6,0576,0570      سایر اندوخته ها      

      مازاد تجدید ارزیابی دارایی های       

نگهداری شده برای فروش

00--

--00      مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها      

      تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد       

پول گزارشگری

00--

      اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های       

شركت های دولتی

00--

)68(17,16153,058      سود )زیان( انباشته      

)6(559,853595,534جمع حقوق صاحبان سهام      

1,822,1921,775,9173 1,822,1921,775,9173جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهامجمع دارایی ها
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واقعی  سال مالی صورت سود وزیان

1393/12/29حسابرسی شده منتهی به 1394/12/29حسابرسی شده منتهی به 
درصد تغییر

--سود )زیان( خالص

)40(881,2671,458,548درآمدهای عملیاتی

)49()1,121,096()576,830(بهای تمام  شده درآمدهای عملیاتی

)10(304,437337,452سود )زیان( ناخالص

)52()180,606()87,349(هزینه های فروش، اداری و عمومی

)97(2818,860سایر درآمدهای عملیاتی

--00سایر هزینه های عملیاتی

217,369165,70631سود )زیان( عملیاتی

38)164,498()226,715(هزینه های مالی

)66(8,52624,890سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ها

5,1392,227131سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- اقلم متفرقه

)85(4,31928,325سود )زیان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

--)11,154(0مالیات بر درآمد

)75(4,31917,171سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

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

)75(4,31917,171سود )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

611 از



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

1394/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1394/12/29 )حسابرسی شده(

271004 كد صنعت: فلولهلوله و ماشین سازی ایران نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 262747شماره اطلعیه :

--گردش حساب سود )زیان( انباشته

)75(4,31917,171سود )زیان( خالص

)32(76,413113,188سود )زیان( انباشته ابتدای دوره

)58()55,897()23,355(تعدیلت سنواتی

)7(53,05857,291سود )زیان( انباشته ابتدای دوره تعدیل  شده

100)20,000()40,000(سود سهام  مصوب

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

)65(13,05837,291سود )زیان( انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته

--00انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

)68(17,37754,462سود قابل تخصیص

)85()1,404()216(انتقال به اندوخته  قانونی 

--00انتقال به سایر اندوخته ها

)68(17,16153,058سود )زیان( انباشته  پایان  دوره

)74(934سود )زیان( خالص هر سهم– ریال

500,000500,0000سرمایه
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
500,000 میلیون ریال 

1394/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1394/12/29 )حسابرسی شده(

271004 كد صنعت: فلولهلوله و ماشین سازی ایران نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 262747شماره اطلعیه :

درصد تغییر شرح

صورت جریان وجوه نقد

واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی 

به  1394/12/29

واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به  

1393/12/29

--فعالیت های عملیاتی

359,790 (67)117,433جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی

0 --0جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی

359,790 (67)117,433جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی

--بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی

11,710 (69)3,622سود سهام دریافتی

(156,094) 45(226,715)سود پرداختی بابت استقراض

0 --0سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها

(20,983) (24)(15,962)سود سهام پرداختی

(165,367) جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود 

پرداختی بابت تأمین مالی

(239,055)45

--مالیات بر درآمد

0 --0مالیات بر درآمد پرداختی

--فعالیت های سرمایه گذاری

1,027 10,381911وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود

(69,610) (53)(32,463)وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود

0 --1,359وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود

(255) --0وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود 

14,776 26,69881وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت

0 --0تسهیلت اعطایی به اشخاص

0 --0استرداد تسهیلت اعطایی به اشخاص

0 --0وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های بلندمدت
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
500,000 میلیون ریال 

1394/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1394/12/29 )حسابرسی شده(

271004 كد صنعت: فلولهلوله و ماشین سازی ایران نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 262747شماره اطلعیه :

5,239 --0وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های كوتاه مدت

0 --(5,785)وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های كوتاه مدت

0 --0وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری  در املک

0 --0وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املک

(48,823) --190جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری

145,600 --(121,432)جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی

--فعالیت های تأمین مالی

0 --0وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه

0 --0وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه

0 --0وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه

904,211 (42)528,182وجوه دریافتی حاصل از استقراض

(1,038,296) (59)(422,236)بازپرداخت اصل استقراض

(134,085) --105,946جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی

11,515 --(15,486)خالص افزایش )كاهش( در موجودی نقد

20,147 31,20455موجودی نقد در ابتدای دوره

(458) (58)(192)تآثیر تغییرات نرخ ارز

31,204 (50)15,526موجودی نقد در پایان دوره

15,366 (84)2,450مبادلت غیرنقدی
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
500,000 میلیون ریال 

1394/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1394/12/29 )حسابرسی شده(

271004 كد صنعت: فلولهلوله و ماشین سازی ایران نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 262747شماره اطلعیه :

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

درصد  تغییر

1393/12/29 حسابرسی شده منتهی به  حسابرسی شده منتهی به 1394/12/29

واحد نوع گروه یا محصول
واقعی سال مالی

)65.73( 35,238 12,077 تن لوله هاي نشکن

5.89 1,901 2,013 تن دیگ شوفاژ

92.81 473 912 تن سایرمحصولت چدني

)11.93( 1,098 967 دستگاه پکیج

)58.75( 38,710 15,969 جمع

مقدار فروش

درصد تغییر

1393/12/29 حسابرسی شده منتهی به 1394/12/29 حسابرسی شده منتهی به 

واقعی سال مالی
واحد نوع گروه یا محصول

)62.19( 37,193 14,062 تن لوله هاي نشکن

2.15 1,911 1,952 تن دیگ شوفاژ

11.56 796 888 تن سایرمحصولت چدني

)35.88( 1,098 704 دستگاه پکیج

)57.06( 40,998 17,606 جمع
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
500,000 میلیون ریال 

1394/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1394/12/29 )حسابرسی شده(

271004 كد صنعت: فلولهلوله و ماشین سازی ایران نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 262747شماره اطلعیه :

مبلغ فروش

درصد تغییر

واقعی سال مالی

حسابرسی شده منتهی به 1393/12/29 1394/12/29 حسابرسی شده منتهی به 

واحد نوع گروه یا محصول

)47.42( 1,257,692 661,319 میلیون ر لوله هاي نشکن

7.84 94,953 102,399 میلیون ر دیگ شوفاژ

19.27 75,414 89,943 میلیون ر سایرمحصولت چدني

)9.46( 30,489 27,606 میلیون ر پکیج

)39.58( 1,458,548 881,267 جمع
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