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1395/12/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1395/12/30 )حسابرسی شده(

271004 كد صنعت: فلولهلوله و ماشین سازي ایران نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 364571شماره اطلعیه :

بند مقدمه

1. 1-ترازنامه هاي مجموعه شرکت لوله ماشين سازي ايران )سهامي عام( و واحدهاي تجاري وابسته و شرکت لوله ماشين سازي ايران )سهامي عام( در تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي سال مالي 

منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 34 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهاي مالی

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است؛ اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها عاري از تحريف با 

اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به 

گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.

حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت صورت هاي 

مالي ناشي از تقلب يا اشتباه بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل هاي 

داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است. 

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

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لزم را به مجمع عمومي عادي سالنه صاحبان سهام گزارش نمايد.

مبانی اظهار نظر مشروط

گزارش نسبت به صورت هاي مالی

گزارش حسابرس مستقل

لوله و ماشین سازي ایرانبه مجمع عمومی صاحبان سهام
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4. 4-در خصوص اقلم راکد حسابهاي دريافتني هاي عملياتي و غيرعملياتي، پيش پرداختها و حسابهاي پرداختني هاي تجاري و غيرتجاري )موضوع يادداشتهاي 5، 7 و 12 همراه صورتهاي مالي(، موارد زير حائز اهميت مي باشد:

4-1- مطالبات از شرکت فرعي ايتوک آبرسان ايرانيان )سهامي خاص( به مبلغ حدود 5/28 ميليارد ر از بابت فروش انواع لوله در اجراي قرارداد BOT طرح آبرساني شهر بوکان در سنوات قبل مي باشد که به دليل عدم امکان تامين مالي طرح، 

عمليات اجرايي آن متوقف گرديده است و اقدامات بعمل آمده جهت تعيين تکليف قرارداد تا کنون به نتيجه منجر نگرديده است.

4-2- ساير اقلم راکد موضوع يادداشتهاي فوق الذکر،  شامل مبلغ حدود 1/24 ميليارد ر مطالبات سنواتي عمدتا از اشخاص حقيقي و حقوقي بخش خصوصي مي باشد که اقدامات بعمل آمده جهت تعيين تکليف و وصول آنان به نتيجه نرسيده است. 

همچنين نسبت به تعيين تکليف مبلغ حدود 3/25 ميليارد ر تعهدات سنواتي به اشخاص طرف حساب نيز اقدامي بعمل نيامده است.

در غياب اطلعات و اسناد و مدارک کافي در خصوص چگونگي بازيافت مطالبات و ايفاي تعهدات و مخاطرات احتمالي ناشي از تاخير در ايفاء آنان، برآورد آثار تعديلت احتمالي ناشي از موارد فوق بر صورتهاي مالي مورد گزارش در حال 

حاضر امکان پذير نمي باشد.

اظهار نظر مشروط

به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي ياد شده در بال، وضعيت مالي مجموعه و شرکت لوله ماشين سازي ايران )سهامي عام( در تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي  -5 .5

نقدي مجموعه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

تاكید بر مطالب خاص
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6. 6-ضمن جلب توجه به يادداشت 5 همراه صورتهاي مالي در خصوص حسابها و اسناد دريافتني مبني بر عدم امکان وصول مبلغ حدود 7/144 ميليارد ر مطالبات سنواتي از شرکتهاي آب و فاضلب استاني عليرغم اقدامات بعمل آمده به اطلع 

مي رساند که طولني شدن دوره وصول مطالبات، منتج به عدم توازن سرمايه در گردش شرکت، تامين مالي با نرخهاي بال و عدم امکان ايفاي تعهدات حال شده در مواعد مقرر قانوني و يا توافق شده از جمله پرداخت اقساط سررسيد شده تسهيلت 

مالي دريافتي، ماليات و عوارض ارزش افزوده و سود سهام گرديده است.

7. 7- نرخ استهلک برخي از اقلم دارايي ها ي ثابت به شرح يادداشت 2-5-2 همراه صورتهاي مالي، متفاوت از نرخ هاي اعلم شده بشرح جدول استهلکات موضوع ماده 149 ق.م.م مصوب تيرماه 1394 تعيين گرديده و در رعايت بخشنامه 

شماره 200/96/19 مورخ 13/02/1396 سازمان امور مالياتي، نسبت به اعلم موارد مذکور به اداره امور مالياتي اقدام گرديده است. آثار اين امر در محدوده رسيدگيهاي بعمل آمده، منجر به کاهش هزينه استهلک سال مالي مورد گزارش به مبلغ 

حدود 8،259 ميليون ر گرديده است.

8. 8-در خصوص وضعيت مالياتي شرکت، موارد زير حائز اهميت مي باشد:

8-1- همانگونه که در يادداشت 13 همراه صورتهاي مالي منکس است، با فرض برخورداري از معافيت هاي قانوني، ذخيره ماليات از بابت عملکرد سال مالي قبل محاسبه نگرديده است. همچنين به دليل زيان ابرازي براي سال مالي مورد گزارش 

ماليات محاسبه نگرديده است که قطعيت اين موارد منوط به رسيدگي و اعلم نظر نهايي اداره مالياتي مي باشد.

8-2- ساير حسابهاي دريافتني شامل مبلغ حدود 14,750 ميليون ر از بابت اصل ماليات و عوارض ارزش افزوده سال مالي 1391 به استناد راي شماره دادنامه 9509970901403013 مورخ 19 ديماه 1395 شعبه چهاردهم ديوان عدالت 

اداري، مبني بر نقض راي هيات حل اختلف مالياتي مي باشد. به موجب راي صادره مقرر گرديد نسبت به رسيدگي مجدد سال مذکور اقدام گردد که بنا به اطلع واصله، تا تاريخ تهيه اين گزارش اقدامي از اين بابت بعمل نيامده است.

8-3- نتايج رسيدگي اداره امور مالياتي در خصوص ماليات و عوارض ارزش افزوده سال هاي 1392 و 1394 تا تاريخ تهيه اين گزارش، اعلم نگرديده است.

اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي فوق مشروط نگرديده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادي
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9. 9-مفاد ماده 240 اصلحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر از تاريخ تصويب توسط مجمع عمومي عادي صاحبان سهام رعايت نگرديده است.

10. 10-اقدامات هيات مديره درخصوص اجراي بخشي از تکاليف مقرر در مجمع عمومي سالنه مورخ 20 تيرماه 1395، درخصوص بندهاي 4، 9 و 13 اين گزارش و ارائه برنامه اي در قالب طرحي جهت فعاليت فروش، وصول مطالبات و 

پرداخت بدهي ها ظرف مدت يک ماه توسط هيات مديره و ارائه آن به سهامدار عمده، به نتيجه قطعي منجر نگرديده است.

11. 11-معاملت مندرج در يادداشت توضيحي 32 همراه صورتهاي مالي، بعنوان کليه معاملت مشمول ماده 129 اصلحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلع اين موسسه رسيده،  مورد 

بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملت مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است و به نظر اين موسسه معاملت مذکور در چارچوب روابط عادي عمليات فيمابين انجام 

پذيرفته است.

12. 12-گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالنه صاحبان سهام تهيه گرديده مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد 

با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نگرديده است.

13. 13-دستورالعملهاي اجرائي و آئين نامه انضباطي شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص پرداخت سود سهام در موعد زماني مقرر، تشکيل واحد حسابرسي داخلي، مدون سازي اقدامات کنترلي و تنظيم گزارش 

کنترلهاي داخلي رعايت نگرديده است.

14. 14-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلغي مراجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط 

اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. دراين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نکرده است.

21تیر1396تاریخ تهیه گزارش

موسسه حسابرسی شاخص اندیشان

زمان امضا كننده شماره عضویتسمت

22:34:33 1396/04/21 احد شله چی 800435شریک موسسه شاخص اندیشان

22:38:21 1396/04/21 مجتبی الهامی 800082مدیر موسسه شاخص اندیشان
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درصد تغییردرصد تغییردر تاریخترازنامه شرح در تاریخدر تاریخدر تاریخ 1395/12/301394/12/291395/12/301394/12/29

بدهی ها دارایی هاي جاري
-- --      بدهی هاي جاري      دارایی  هاي جاري

28,45415,52683 177,769128,72738      پرداختنی هاي تجاري      موجودي نقد

17,6507,180146 156,941132,87718      پرداختنی هاي غیرتجاري      سرمایه گذاري  هاي كوتاه مدت

676,901492,05438 --022,463      مالیات پرداختنی      دریافتنی  هاي تجاري

88,02963,11339 )13(62,24871,162      سود سهام پرداختنی      دریافتنی  هاي غیرتجاري

291,927419,544)30( )4(719,117749,712      تسهیلت مالی      موجودي مواد و كال

18,33923,632)22( --00      ذخایر      پیش پرداخت ها و سفارشات

00-- 13,2577,52476      پیش دریافت هاي جاري      دارایی هاي نگهداري شده براي فروش

1,121,3001,021,04910       بدهی هاي مرتبط با دارایی هاي نگهداري جمع دارایی هاي جاري

شده براي فروش

00--

-- 1,129,3321,112,4652جمع بدهی هاي جاري      دارایی  هاي غیرجاري

00-- --      بدهی هاي غیرجاري      دریافتنی  هاي بلندمدت

81,32064,79925 --00      پرداختنی هاي بلندمدت      سرمایه گذاري هاي بلندمدت

00-- --00      پیش دریافت هاي غیرجاري      سرمایه گذاري در املک

96,09696,2950 268,910159,26569      تسهیلت مالی بلندمدت      دارایی هاي نامشهود

617,659607,1722 35,53332,12311      ذخیره مزایاي پایان خدمت كاركنان      دارایی هاي ثابت مشهود

1,0661,187)10( 304,443191,38859      جمع بدهی هاي غیرجاري      سایر دارایی ها

796,141769,4533 1,433,7751,303,85310      جمع بدهی ها      جمع دارایی هاي غیرجاري

--      حقوق صاحبان سهام      

500,000500,0000      سرمایه      

--00      افزایش )كاهش( سرمایه در جریان      

--00      صرف )كسر( سهام      

--00      سهام خزانه      

36,63536,6350      اندوخته قانونی      
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6,0576,0570      سایر اندوخته ها      

      مازاد تجدید ارزیابی دارایی هاي       

نگهداري شده براي فروش

00--

--00      مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها      

      تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد       

پول گزارشگري

00--

      اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی هاي       

شركت هاي دولتی

00--

5)56,043()59,026(      سود )زیان( انباشته      

)1(483,666486,649جمع حقوق صاحبان سهام      

1,917,4411,790,5027 1,917,4411,790,5027جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهامجمع دارایی ها
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500,000 میلیون ریال 

1395/12/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1395/12/30 )حسابرسی شده(

271004 كد صنعت: فلولهلوله و ماشین سازي ایران نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 364571شماره اطلعیه :

واقعی  سال مالی صورت سود وزیان

1394/12/29حسابرسی شده منتهی به 1395/12/30حسابرسی شده منتهی به 
درصد تغییر

--سود )زیان( خالص

1,056,811881,26720درآمدهاي عملیاتی

34)490,908()658,269(بهاي تمام  شده درآمدهاي عملیاتی

398,542390,3592سود )زیان( ناخالص

17)87,349()102,537(هزینه هاي فروش، اداري و عمومی

--00سایر درآمدهاي عملیاتی

)28()85,642()61,782(سایر هزینه هاي عملیاتی

234,223217,3688سود )زیان( عملیاتی

6)240,172()254,625(هزینه هاي مالی

17,91913,66531سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاري ها

--00سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتی- اقلم متفرقه

)73()9,139()2,483(سود )زیان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

--00مالیات بر درآمد

)73()9,139()2,483(سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

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

)73()9,139()2,483(سود )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

712 از



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

1395/12/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1395/12/30 )حسابرسی شده(

271004 كد صنعت: فلولهلوله و ماشین سازي ایران نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 364571شماره اطلعیه :

--گردش حساب سود )زیان( انباشته

)73()9,139()2,483(سود )زیان( خالص

17,16116,6673سود )زیان( انباشته ابتداي دوره

213)23,355()73,204(تعدیلت سنواتی

738)6,688()56,043(سود )زیان( انباشته ابتداي دوره تعدیل  شده

)99()40,000()500(سود سهام  مصوب

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

21)46,688()56,543(سود )زیان( انباشته ابتداي دوره تخصیص نیافته

--00انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

6)55,827()59,026(سود قابل تخصیص

--)216(0انتقال به اندوخته  قانونی 

--00انتقال به سایر اندوخته ها

5)56,043()59,026(سود )زیان( انباشته  پایان  دوره

)72()18()5(سود )زیان( خالص هر سهم– ریال

500,000500,0000سرمایه

812 از



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

1395/12/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1395/12/30 )حسابرسی شده(

271004 كد صنعت: فلولهلوله و ماشین سازي ایران نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 364571شماره اطلعیه :

درصد تغییر شرح

صورت جریان وجوه نقد

واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی 

به  30/12/1395

واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به  

29/12/1394

--فعالیت هاي عملیاتی

117,433 246,896110جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت هاي عملیاتی- عادي

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

117,433 246,896110جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت هاي عملیاتی

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

3,622 3,8386سود سهام دریافتی

(226,715) 12(254,625)سود پرداختی بابت استقراض

0 --0سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاري ها

(15,962) (44)(9,014)سود سهام پرداختی

(239,055) جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاري ها و سود پرداختی 

بابت تأمین مالی

(259,801)9

--مالیات بر درآمد

0 --0مالیات بر درآمد پرداختی

--فعالیت هاي سرمایه گذاري

10,381 (91)955وجوه دریافتی بابت فروش دارایی هاي ثابت مشهود

(32,463) 42(46,034)وجوه پرداختی بابت خرید دارایی هاي ثابت مشهود

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

0 --(10)وجوه پرداختی بابت خرید دارایی هاي نامشهود 

26,698 --0وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاري هاي بلندمدت

0 --0تسهیلت اعطایی به اشخاص

0 --0استرداد تسهیلت اعطایی به اشخاص

0 --(125)وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاري هاي بلندمدت

912 از



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

1395/12/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1395/12/30 )حسابرسی شده(

271004 كد صنعت: فلولهلوله و ماشین سازي ایران نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 364571شماره اطلعیه :

0 --0وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاري هاي كوتاه مدت

(5,785) 41(8,146)وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاري هاي كوتاه مدت

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

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

190 --(53,360)جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت هاي سرمایه گذاري

(121,432) (45)(66,265)جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد قبل از فعالیت هاي تأمین مالی

--فعالیت هاي تأمین مالی

0 --0وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه

0 --0وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه

0 --0وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه

528,182 (10)472,978وجوه دریافتی حاصل از استقراض

(422,236) (7)(393,928)بازپرداخت اصل استقراض

105,946 (25)79,050جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت هاي تأمین مالی

(15,486) --12,785خالص افزایش )كاهش( در موجودي نقد

31,204 (50)15,526موجودي نقد در ابتداي دوره

(192) --143تآثیر تغییرات نرخ ارز

15,526 28,45483موجودي نقد در پایان دوره

2,450 39,2601,502مبادلت غیرنقدي

1012 از



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

1395/12/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1395/12/30 )حسابرسی شده(

271004 كد صنعت: فلولهلوله و ماشین سازي ایران نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 364571شماره اطلعیه :

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

درصد  تغییر

1394/12/29 حسابرسی شده منتهی به  حسابرسی شده منتهی به 1395/12/30

واحد نوع گروه یا محصول
واقعی سال مالی

4.08 12,077 12,570 تن لوله هاي نشکن

)18.48( 2,013 1,641 تن ديگ شوفاژ

9.43 912 998 تن سايرمحصولت چدني

)67.84( 967 311 دستگاه پکيج

)2.81( 15,969 15,520 جمع

مقدار فروش

درصد تغییر

1394/12/29 حسابرسی شده منتهی به 1395/12/30 حسابرسی شده منتهی به 

واقعی سال مالی
واحد نوع گروه یا محصول

21.60 14,062 17,099 تن لوله هاي نشکن

)24.44( 1,952 1,475 تن ديگ شوفاژ

36.49 888 1,212 تن سايرمحصولت چدني

21.16 704 853 دستگاه پکيج

17.23 17,606 20,639 جمع

1112 از



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

1395/12/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1395/12/30 )حسابرسی شده(

271004 كد صنعت: فلولهلوله و ماشین سازي ایران نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 364571شماره اطلعیه :

مبلغ فروش

درصد تغییر

واقعی سال مالی

حسابرسی شده منتهی به 1394/12/29 1395/12/30 حسابرسی شده منتهی به 

واحد نوع گروه یا محصول

26.35 661,319 835,591 ميليون ر لوله هاي نشکن

)16.30( 102,399 85,707 ميليون ر ديگ شوفاژ

24.00 89,943 111,526 ميليون ر سايرمحصولت چدني

)13.11( 27,606 23,987 ميليون ر پکيج

19.92 881,267 1,056,811 جمع

1212 از


