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1396/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1396/12/29 )حسابرسی شده(

271004 كد صنعت: فلولهلوله و ماشین سازي ایران نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 441580شماره اطلعیه :

بند مقدمه

1. 1-صورتهاي مالي مجموعه و شرکت لوله و ماشين سازي ايران )سهامي عام( شامل ترازنامه¬ها به تاريخ 29 اسفندماه 1396 و صورتهاي سودوزيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 34 

توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهاي مالی

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت 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 

بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

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

گونه¬اي برنامه¬ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.

حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه 

در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي 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 هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.

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

همچنين اين مؤسسه بعنوان 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 صاحبان سهام گزارش کند.

مبانی اظهار نظر مشروط

گزارش نسبت به صورت هاي مالی

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

لوله و ماشین سازي ایرانبه مجمع عمومی صاحبان سهام
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4. 4-در تهيه صورتهاي مالي مجموعه سال مالي مورد گزارش،  سوابق و اطلعات مالي حسابرسي نشده شرکتهاي وابسته بشرح يادداشت توضيحي 1-8  در محاسبه ارزش ويژه ملک عمل قرار گرفته است. همچنين در رعايت الزامات تهيه، ارائه 

و افشا طبق استانداردهاي حسابداري، سهم از بدهي¬هاي احتمالي مشترک يا جداگانه شرکتهاي وابسته و سود تحقق نيافته ناشي از معاملت فيمابين بصورت کامل و به نحو مناسب در يادداشتهاي توضيحي درج و تعديل نشده و به روال سالهاي گذشته، 

شرکت فرعي ايتوک آبرسان ايرانيان – با مسئوليت محدود )درحال توقف( با جمع دارايي و بدهي به ترتيب بالغ بر 133 و 132 ميليارد ر در تاريخ ترازنامه، از شمول به تلفيق مستثني شده  است.

5. 5-توضيحات مربوط به وضعيت ماليات و عوارض ارزش افزوده سالهاي 1392، 1394 و 1395 و سال مالي مورد گزارش و ماليات عملکرد سالهاي 1395و 1396 در يادداشت¬هاي توضيحي 5-11  و 2-12 و 3-12  انعکاس يافته است. 

باتوجه به نتيجه بررسي¬هاي انجام شده دراين خصوص تعديل ذخائر و مبالغ موجود در حسابها ضرورت داشته وليکن بادرنظرگرفتن رويه مراجع قانوني ذيربط در تعيين مبالغ قطعي موردمطالبه طي سالهاي اخير، تعيين حداقل مبلغ ذخيره جهت 

پوشش اين بدهي درحال حاضر امکان پذير نمي¬باشد.

6. 6-حسابهاي دريافتني و پيش پرداختها موضوع يادداشت¬هاي توضيحي 5 و 7 شامل مبلغ حدود 41 ميليارد ر اقلم راکد و سنواتي )عمدتا  شرکت فرعي ايتوک آبرسان ايرانيان با مانده 26 ميليارد ر( بوده که اقدامات بعمل آمده جهت تعيين 

تکليف، وصول و يا تسويه آنها تاکنون به نتيجه قطعي منجر نگرديده است. براساس بررسيهاي انجام شده و درغياب اطلعات و اسناد و مدارک کافي درخصوص چگونگي بازيافت و تسويه اين مطالبات، تعيين حداقل کسري ذخيره مطالبات 

مشکوک¬الوصول و تعيين آثار تعديلت مورد لزوم که لحاظ داشتن آن در حسابها و در رعايت استانداردهاي حسابداري ضرورت داشته، براي اين مؤسسه مقدور نمي-باشد.

اظهار نظر مشروط

به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي)4( الي )6(، صورتهاي مالي يادشده در بال، وضعيت مالي مجموعه و شرکت لوله و ماشين سازي ايران )سهامي عام( در تاريخ 29 اسفندماه 1396 و عملکرد مالي و  -7 .7

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

تاكید بر مطالب خاص

8. 8-به شرح يادداشت توضيحي 5-1-5، مبلغ 8/14 ميليارد ر پرداختي شرکت ازبابت تفاوت اصل ماليات و عوارض ارزش افزوده سال مالي 1391 به استناد رأي مورخ 19/10/1395 شعبه چهاردهم ديوان عدالت اداري، مبني بر نقض رأي 

هيأت حل اختلف مالياتي تحت سرفصل حسابهاي دريافتني غيرتجاري انعکاس يافته که به موجب رأي صادره مقرر گرديده تا نسبت به رسيدگي مجــدد سال مذکور اقدام گردد. تا تاريخ تهيه اين گزارش اقدام مقتضي توسط اداره امور مالياتي بعمل 

نيامده است.

سایر بندهاي توضیحی

9. 9- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 30 اسفندماه 1395 شرکت، توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و گزارش¬ مورخ 21 تيرماه 1396 آن مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور به صورت اظهارنظر "مشروط" 

صادر شده است.

گزارش در مورد سایر اطلعات
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10. 10-مسئوليت "ساير اطلعات" با هيأت مديره شرکت است. "ساير اطلعات" شامل اطلعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. 

اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي¬شود. 

در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلعات" به منظور شناسايي مغايرت¬هاي بااهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف¬هاي بااهميت است. در صورتي که 

اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در "ساير اطلعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند.

همانطور که در بخش "مباني اظهارنظر مشروط" در بال توضيح داده شده، اين مؤسسه به اين نتيجه رسيده است که ساير اطلعات حاوي تحريف بااهميت به شرح بندهاي )4( الي )6( بال مي¬باشد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادي
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11. 11-اهم موارد مربوط به عدم رعايت مفاد اصلحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت بشرح زير مي-باشد:

11-1-به شرح يادداشت توضيحي 13، مفاد ماده 240 اصلحيه قانون تجارت درارتباط با پرداخت سود سهام مصوب مجامع عمومي عادي سنوات قبل، ظرف مهلت مقرر )8 ماه پس از تاريخ تصويب( مراعات نگرديده است.

11. 11-2- مفاد ماده 32 اساسنامه شرکت درخصوص اخذ سهام وثيقه و توديع آن نزد صندوق شرکت براي برخي اعضاي هيئت مديره مراعات نشده است. مراتب درراستاي ماده 114 و 115 اصلحيه قانون  تجارت در اين گزارش درج گرديد.

11. 11-3-اقدامات انجام شده و درجريان انجام دررابطه با برخي از تکاليف مجمع عمومي عادي سالنه سال مالي قبل بشرح بندهاي )5(، )6( و )11-1( اين گزارش، و تعيين تکليف جهت تصويب معاملت مشمول ماده 129 اصلحيه قانون تجارت 

انجام شده درسال 1395 با شرکت هامون نايزه براساس حسابرسي ويژه، به نتيجه قطعي و نهايي موردنظر مجمع منجر نشده است.

12. 12-به شرح يادداشت توضيحي 34، تخصيص هر مبلغي بابت تقسيم سود به تصميم و تصويب مجمع عمومي محترم صاحبان سهام موکول شده است. ازآنجاييکه به شرح بندهاي مندرج در بخش مباني اظهارنظر مشروط اين گزارش، اعمال 

تعديلتي در حسابهاي شرکت و در رعايت استانداردهاي حسابداري ضروري دانسته شده، توجه مجمع عمومي محترم صاحبان سهام را به موارد مذکور، به منظور رعايت مفاد ماده 240 اصلحيه قانون تجارت درخصوص تقسيم سود جلب مي¬نمايد.

13. 13-معاملت مندرج دريادداشت توضيحي 1-32، بعنوان کليه معاملت مشمول ماده 129 اصلحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش صورت گرفته، در زمان انجام عمليات حسابرسي توسط هيأت مديره به اطلع اين مؤسسه رسيده 

و مورد بررسي قرار گرفته است. معاملت فوق با کسب مجوز هيئت مديره وعدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري انجام گرديده و اين مؤسسه با در نظر گرفتن روابط خاص تجاري فيمابين با شرکتهاي وابسته به شواهدي حاکي از اينکه معاملت 

مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، برخورد ننموده است.

14. 14-گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي عادي سالنه درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلعات مندرج در 

گزارش مذکور با اسناد و مدارک  ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.

15. 15-در بررسي مراعات مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهاي پذيرفته شده در بورس بجز موارد زير، به مورد ديگري که حاکي از عدم رعايت مقررات و ضوابط مزبور توسط شرکت باشد، برخورد نشده است: 

-تأخير در افشاي صورتهاي مالي مياندوره¬اي و پيش بيني سال براساس عملکرد 3 ماهه منتهي به 31/3/1396.

-تأخير در افشاي فوري تصميمات مجمع عمومي و عدم ارسال آن به مرجع ثبت شرکتها به دليل عدم معرفي به موقع نماينده حقيقي يکي از اعضاء حقوقي. 

-تأخير در ارسال گزارش فعاليت ماهانه براي فروردين الي مرداد، مهر و آذر 1396.

-انتشار پيش بيني سال براساس عملکرد 6 ماهه منتهي به 31/6/1396 حسابرسي شده ظرف 20 روز پس از ارائه شرکت. 

-حسابرسي شرکت فرعي )درحال توقف( براي دوره مياني 6 ماهه منتهي به 31/6/1396 و به تبع آن عدم انتشار برروي سامانه کدال. 

-پرداخت سود سهام مصوب مجامع عمومي سنوات قبل در مهلت مقرر قانوني.

16. 16-کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت براي سال موردگزارش، طبق الزامات  سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. براساس بررسي انجام شده و باتوجه به  محدوديت¬هاي ذاتي کنترلهاي داخلي، اين مؤسسه به 

موارد حائز اهميتي حاکي از وجود نقاط ضعف بااهميت کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.
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17. 17-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد 

ارزيابي قرار گرفته و موارد بااهميتي که قوانين و مقررات يادشده درمورد آنها مراعات نشده، عمدتا  شامل عدم معرفي مسئول مبارزه با پولشويي به واحد اطلعات مالي و انجام وظايف پيش بيني شده براي شخص مزبور بوده است.

29اردیبهشت1397تاریخ تهیه گزارش

موسسه حسابرسی بهمند

زمان امضا كننده شماره عضویتسمت

09:04:58 1397/02/30 احمدرضا شریفی قزوینی 871581شریک موسسه بهمند

09:21:35 1397/02/30 هومن هشی 871573شریک موسسه بهمند

09:36:05 1397/02/30 رضا آتش 800003مدیر موسسه بهمند
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درصد تغییردرصد تغییردر تاریخترازنامه شرح در تاریخدر تاریخدر تاریخ 1396/12/291395/12/301396/12/291395/12/30

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

95,22143,778118 244,194177,76937      پرداختنی هاي تجاري      موجودي نقد

224,57816,3971,270 297,367158,86887      پرداختنی هاي غیرتجاري      سرمایه گذاري  هاي كوتاه مدت

834,427676,90223 --17,1980      مالیات پرداختنی      دریافتنی  هاي تجاري

89,35285,8294 )1(61,63562,248      سود سهام پرداختنی      دریافتنی  هاي غیرتجاري

294,747291,9271 792,534716,91711      تسهیلت مالی      موجودي مواد و كال

16,73018,339)9( --00      ذخایر      پیش پرداخت ها و سفارشات

00-- 14,72113,25711      پیش دریافت هاي جاري      دارایی هاي نگهداري شده براي فروش

1,555,0551,133,17237       بدهی هاي مرتبط با دارایی هاي نگهداري جمع دارایی هاي جاري

شده براي فروش

00--

-- 1,427,6491,129,05926جمع بدهی هاي جاري      دارایی  هاي غیرجاري

2,2231,066109 --      بدهی هاي غیرجاري      دریافتنی  هاي بلندمدت

77,47567,24915 --00      پرداختنی هاي بلندمدت      سرمایه گذاري هاي بلندمدت

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

95,92396,0950 299,340268,91011      تسهیلت مالی بلندمدت      دارایی هاي نامشهود

589,807617,659)5( 40,78536,49912      ذخیره مزایاي پایان خدمت كاركنان      دارایی هاي ثابت مشهود

00-- 340,125305,40911      جمع بدهی هاي غیرجاري      سایر دارایی ها

765,428782,069)2( 1,767,7741,434,46823      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      

37,13636,6351      اندوخته قانونی      

613 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
500,000 میلیون ریال 
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271004 كد صنعت: فلولهلوله و ماشین سازي ایران نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 441580شماره اطلعیه :

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--

--)61,919(9,516      سود )زیان( انباشته      

552,709480,77315جمع حقوق صاحبان سهام      

2,320,4831,915,24121 2,320,4831,915,24121جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهامجمع دارایی ها

713 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
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1396/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1396/12/29 )حسابرسی شده(

271004 كد صنعت: فلولهلوله و ماشین سازي ایران نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 441580شماره اطلعیه :

واقعی  سال مالی صورت سود وزیان

1395/12/30حسابرسی شده منتهی به 1396/12/29حسابرسی شده منتهی به 
درصد تغییر

--سود )زیان( خالص

1,816,9521,056,81172درآمدهاي عملیاتی

72)658,269()1,134,320(بهاي تمام  شده درآمدهاي عملیاتی

682,632398,54271سود )زیان( ناخالص

12)102,537()115,114(هزینه هاي فروش، اداري و عمومی

8,0892,050295سایر درآمدهاي عملیاتی

--)63,832(0سایر هزینه هاي عملیاتی

575,607234,223146سود )زیان( عملیاتی

24)220,247()272,206(هزینه هاي مالی

1,170)16,459()209,013(سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاري ها

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

--)2,483(94,388سود )زیان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

99)11,309()22,453(مالیات بر درآمد

--)13,792(71,935سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

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

--)13,792(71,935سود )زیان( خالص

--سود )زیان( پایه هر سهم

91746896سود )زیان( پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی

56)495()773(سود )زیان( پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی

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

--)27(144سود )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

813 از
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271004 كد صنعت: فلولهلوله و ماشین سازي ایران نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 441580شماره اطلعیه :

--گردش حساب سود )زیان( انباشته

--)13,792(71,935سود )زیان( خالص

--17,161)59,026(سود )زیان( انباشته ابتداي دوره

)96()64,788()2,893(تعدیلت سنواتی

30)47,627()61,919(سود )زیان( انباشته ابتداي دوره تعدیل  شده

--)500(0سود سهام  مصوب

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

29)48,127()61,919(سود )زیان( انباشته ابتداي دوره تخصیص نیافته

--00انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

--)61,919(10,016سود قابل تخصیص

--0)500(انتقال به اندوخته  قانونی 

--00انتقال به سایر اندوخته ها

--)61,919(9,516سود )زیان( انباشته  پایان  دوره

--)28(144سود )زیان( خالص هر سهم– ریال

500,000500,0000سرمایه
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
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1396/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1396/12/29 )حسابرسی شده(

271004 كد صنعت: فلولهلوله و ماشین سازي ایران نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 441580شماره اطلعیه :

درصد تغییر شرح

صورت جریان وجوه نقد

واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی 

به  29/12/1396

واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به  

30/12/1395

--فعالیت هاي عملیاتی

246,896 666,910170جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت هاي عملیاتی- عادي

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

246,896 666,910170جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت هاي عملیاتی

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

3,838 19,369405سود سهام دریافتی

(254,625) 14(289,474)سود پرداختی بابت استقراض

0 --0سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاري ها

(9,014) (93)(612)سود سهام پرداختی

(259,801) جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاري ها و سود پرداختی 

بابت تأمین مالی

(270,717)4

--مالیات بر درآمد

0 --(5,255)مالیات بر درآمد پرداختی

--فعالیت هاي سرمایه گذاري

954 --0وجوه دریافتی بابت فروش دارایی هاي ثابت مشهود

(46,034) (57)(19,601)وجوه پرداختی بابت خرید دارایی هاي ثابت مشهود

0 --0وجوه دریافتی بابت فروش دارایی هاي نامشهود

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

0 --0وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاري هاي بلندمدت

0 --0تسهیلت اعطایی به اشخاص

0 --0استرداد تسهیلت اعطایی به اشخاص

(125) 6,759(8,574)وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاري هاي بلندمدت
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
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1396/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1396/12/29 )حسابرسی شده(

271004 كد صنعت: فلولهلوله و ماشین سازي ایران نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 441580شماره اطلعیه :

7,179 694,2839,571وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاري هاي كوتاه مدت

0 --(1,131,548)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

(38,036) 1,124(465,440)جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت هاي سرمایه گذاري

(50,941) 46(74,502)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

472,979 1,106,475134وجوه دریافتی حاصل از استقراض

(393,928) 149(980,530)بازپرداخت اصل استقراض

79,051 125,94559جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت هاي تأمین مالی

28,110 51,44383خالص افزایش )كاهش( در موجودي نقد

15,526 43,778182موجودي نقد در ابتداي دوره

142 --0تآثیر تغییرات نرخ ارز

43,778 95,221118موجودي نقد در پایان دوره

39,260 (96)1,652مبادلت غیرنقدي
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271004 كد صنعت: فلولهلوله و ماشین سازي ایران نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 441580شماره اطلعیه :

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

درصد  تغییر

1395/12/30 حسابرسی شده منتهی به  حسابرسی شده منتهی به 1396/12/29

واحد نوع گروه یا محصول
واقعی سال مالی

153.78 12,570 31,900 تن لوله هاي نشکن

)8.59( 1,641 1,500 تن ديگ شوفاژ

0.20 998 1,000 تن سايرمحصولت چدني

)88.42( 311 36 دستگاه پکيج

121.88 15,520 34,436 جمع

مقدار فروش

درصد تغییر

1395/12/30 حسابرسی شده منتهی به 1396/12/29 حسابرسی شده منتهی به 

واقعی سال مالی
واحد نوع گروه یا محصول

85.71 17,099 31,754 تن لوله هاي نشکن

3.12 1,475 1,521 تن ديگ شوفاژ

)10.35( 1,188 1,065 تن سايرمحصولت چدني

)95.78( 853 36 دستگاه پکيج

66.75 20,615 34,376 جمع
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1396/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1396/12/29 )حسابرسی شده(

271004 كد صنعت: فلولهلوله و ماشین سازي ایران نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 441580شماره اطلعیه :

مبلغ فروش

درصد تغییر

واقعی سال مالی

حسابرسی شده منتهی به 1395/12/30 1396/12/29 حسابرسی شده منتهی به 

واحد نوع گروه یا محصول

90.20 835,591 1,589,293 ميليون ر لوله هاي نشکن

6.98 85,707 91,689 ميليون ر ديگ شوفاژ

19.07 111,526 132,794 ميليون ر سايرمحصولت چدني

)86.76( 23,987 3,176 ميليون ر پکيج

71.93 1,056,811 1,816,952 جمع

1313 از


