
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
420,741 میلیون ریال 

1394/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 )حسابرسی شده(

343020 كد صنعت: خمحورتولید محور خودرو نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 235528شماره اطلعیه :

بند مقدمه

1. ترازنامه شرکت تولید محور خودرو )سهامي عام( در تاریخ 31 شهریور ماه 1394 و صورتهاي سود و زیان و جریان وجوه نقد آن براي دورة میاني 6 ماهه منتهي به تاریخ مزبور، همراه با یادداشتهاي توضیحي 1 تا 33 پیوست، مورد 

بررسي اجمالي این سازمان قرار گرفته است. مسئولیت صورتهاي مالي میان دوره اي با هیأت مدیره شرکت است. مسئولیت این سازمان، بیان نتیجه گیري درباره صورتهاي مالي یاد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثناي محدودیت مندرج در بند 3، بررسي اجمالي این سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلعات مالي میان دوره  اي شامل پرس و جو ، عمدتا  از مسئولین امورمالي و حسابداري و 

بکارگیري روشهاي تحلیلي و سایر روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و درنتیجه، این سازمان نمي تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمي که معمول  درحسابرسي قابل 

شناسایي است، آگاه مي شود و ازاین رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. سرفصل موجودي مواد و کال )یادداشت توضیحي 7( شامل اقلم بدون گردش به مبلغ 5/27میلیارد ر بابت مواد اولیه و مبلغ 5/15میلیارد ر محصول نیمه ساخته و ساخته شده مي باشد که به صورت راکد از سنوات قبل منتقل گردیده است. 

بررسي هاي انجام شده حاکي از آن است که جهت مبلغ 9/6میلیاردر از موجودي هاي مذکور )مربوط به قطعات خودروهاي کروز، مایتي و بنز 508( تقاضاي خرید مؤثر وجود ندارد و درخصوص خالص ارزش بازیافتني اقلم فوق نیز 

اطلعات و مدارکي به این سازمان ارائه نشده است. با توجه به مراتب فوق، تاثیر تعدیل احتمالي ناشي از تعیین ارزش موجودي هاي فوق الذکر، بر صورت هاي مالي، براي این سازمان مشخص نمي باشد.

نتیجه گیری مشروط

4. براساس بررسي اجمالي انجا م شده، به استثناي آثار تعدیلتي که احتمال  در صورت نبود محدودیت مندرج در بند 3 ضرورت مي یافت، این سازمان به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي یاد شده، از تمام جنبه هاي با اهمیت، 

طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

تاكید بر مطالب خاص

5. نتایج عملیات شرکت در دوره مالي مورد رسیدگي منجر به زیان خالص به مبلغ3/32میلیارد ر گردیده که عمدتا  ناشي از عدم افزایش نرخ فروش محصولت به شرکت ایران خودرو دیزل )خریدار عمده( نسبت به نرخهاي فروش سال مالي 

قبل و افزایش عمده در بهاي تمام شده مواد اولیه مصرفي مي باشد. ضمن آنکه هزینه هاي مالي شرکت به مبلغ 8/33میلیارد ر مشتمل بر مبلغ 5/8میلیارد ر سود و جرائم تاخیر در پرداخت تسهیلت مالي سررسید گذشته دریافتي از بانکها بوده 

که شرکت بعلت کمبود نقدینگي، متحمل شده است. لذا در جهت سودآوري و تامین منابع مالي مورد نیاز، اتخاذ تدابیر لزم در زمینه افزایش نرخ و میزان فروش، وصول بموقع مطالبات و تسویه تسهیلت مالي سررسید شده، ضرورت دارد.

سایر موارد

6. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار عمدتا  درخصوص رعایت حدنصاب مربوط به سهام شناور شرکت به میزان حداقل 15 درصد، مورد توجه قرار نگرفته است.

گزارش نسبت به صورت های مالی

گزارش بررسی اجمالی اطلعات مالی میاندوره ای

تولید محور خودروبه هیئت مدیره
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420,741 میلیون ریال 

1394/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 )حسابرسی شده(

343020 كد صنعت: خمحورتولید محور خودرو نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 235528شماره اطلعیه :

25آبان1394تاریخ تهیه گزارش

سازمان حسابرسی

زمان امضا كننده شماره عضویتسمت

17:00:12 1394/08/27 اسحاق نوری مدیر گروه سازمان حسابرسی

17:03:01 1394/08/27 حسین شاهین فر مدیر ارشد سازمان حسابرسی

17:07:03 1394/08/27 پرویز مرادی حامد عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی
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420,741 میلیون ریال 

1394/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 )حسابرسی شده(

343020 كد صنعت: خمحورتولید محور خودرو نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 235528شماره اطلعیه :

درصد تغییردرصد تغییردر تاریخترازنامه شرح در تاریخدر تاریخدر تاریخ 1394/06/311393/12/291394/06/311393/12/29

بدهی ها دارایی های جاری
5,6454,69220 --      بدهی های جاری      موجودی نقد

00-- 165,71173,975124      حسابها و اسناد پرداختنی تجاری      سرمایه گذاریهای كوتاه مدت

271,683168,67261 --00      بدهی به شركتهای گروه و وابسته      حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

00-- 258,737209,95423      سایر حسابها و اسناد پرداختنی      طلب از شركتهای گروه و شركتهای وابسته

14,7636,137141 )11(27,17430,609      پیش دریافتها      سایر حسابها و اسناد دریافتنی

517,484499,1394 --0554      ذخیره مالیات      موجودی مواد و كال

46,98057,212)18( 5,7332,781106      سود سهام پرداختنی      سفارشات

15,65414,5737 251,416224,57412      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--

872,209750,42516 708,771542,44731جمع 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

146,850146,8500 --01,355      تسهیلت مالی دریافتی بلند مدت      سرمایه گذاریهای بلند مدت

170,547171,808)1( 63,82251,44624      ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان      داراییهای ثابت مشهود

1,9851,9850 63,82252,80121جمع بدهیهای غیر جاری      داراییهای نامشهود

8,8371,202635 772,593595,24830      جمع بدهی ها      سایر داراییها

328,219321,8452 --      حقوق صاحبان سهامجمع داراییهای غیر جاری

420,741420,7410      سرمایه      

--00      صرف سهام      

--00      دریافتی بابت افزایش سرمایه      

31,13631,1360      اندوخته قانونی      

--00      سایر اندوخته ها      
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420,741 میلیون ریال 

1394/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 )حسابرسی شده(

343020 كد صنعت: خمحورتولید محور خودرو نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 235528شماره اطلعیه :

      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--

--25,145)24,042(      سود )زیان( انباشته      

)10(427,835477,022جمع حقوق صاحبان سهام      

1,200,4281,072,27012 1,200,4281,072,27012جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع داراییها
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
420,741 میلیون ریال 

1394/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 )حسابرسی شده(

343020 كد صنعت: خمحورتولید محور خودرو نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 235528شماره اطلعیه :

درصد تغییر
واقعی  دوره 6 ماهه 

صورت سود وزیان
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به 

واقعی حسابرسی شده  سال مالی 

1393/12/29منتهی به1394/06/311393/06/31

-- سود )زیان( خالص

452,3171,021,607 )28( 324,746 فروش خالص

)455,307()906,441( )34( )302,287( بهای تمام شده فروش

)2,990(115,166 -- 22,459 سود )زیان( ناخالص

)25,225()58,478( 31 )33,003( هزینه های اداری, عمومی و فروش

2,2517,172 )31( 1,562 سایر درآمدها )هزینه های( عملیاتی

)22,974()51,306( 37 )31,441( جمع هزینه ها

)25,964(63,860 )65( )8,982( سود )زیان( عملیاتی

)26,407()76,733( 28 )33,816( هزینه های مالی

35,01835,596 )70( 10,441 خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

)17,353(22,723 86 )32,357( سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

00 -- 0 مالیات بر درآمد

)17,353(22,723 86 )32,357( سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

00 -- 0 سود )زیان( عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی

)17,353(22,723 86 )32,357( سود )زیان( خالص

-- سود )زیان( پایه هر سهم

)61(118 )66( )21( سود )زیان( پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی

20)64( -- )56( سود )زیان( پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی

00 -- 0 سود )زیان( پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده

)41(54 88 )77( سود )زیان( پایه هر سهم

-- سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم

00 -- 0 سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی

00 -- 0 سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی

00 -- 0 سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده

00 -- 0 سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم

-- گردش حساب سود )زیان( انباشته

)17,353(22,723 86 )32,357( سود )زیان( خالص
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9,3099,309 147 23,033 سود )زیان( انباشته ابتدای دوره

)1,145()5,151( -- 2,112 تعدیلت سنواتی

8,1644,158 208 25,145 سود )زیان( انباشته ابتدای دوره تعدیل شده

-- تغییرات در سود انباشته

00 -- 0 انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

00 -- 0 تغییرات سرمایه از محل سود )زیان( انباشته

)600()600( 2,705 )16,830( سود سهام مصوب

0)1,136( -- 0 اندوخته قانونی

00 -- 0 سایر اندوخته ها

)600()1,736( 2,705 )16,830( جمع تغییرات در سود انباشته

)9,789(25,145 146 )24,042( سود )زیان( انباشته پایان دوره

)41(54 88 )77( سود هر سهم پس از كسر مالیات

420,741420,741 0 420,741 سرمایه
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واقعی دوره 12 ماهه درصد تغییر

حسابرسی شده منتهی به  

1393/12/29

واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی 

شده منتهی به  1393/06/31

واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی شده 

منتهی به  1394/06/31
 شرح

صورت جریان وجوه نقد

فعالیت های عملیاتی

114,697)44(17,59231,367جریان خالص ورود)خروج( وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی-عادی

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

استثنایی

00--0

114,697)44(17,59231,367جریان خالص ورود)خروج( وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی

بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی

34,096)71(9,82034,096سود سهام دریافتی

)1,497(1712)929()16,830(سود سهام پرداختی

)76,733(54)21,982()33,816(سود پرداختی بابت استقراض

930)74(205802سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاریها

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

پرداختی بابت تامین مالی

)40,621(11,987--)43,204(

مالیات بر درآمد

0--0)554(مالیات بر درآمد پرداختی

فعالیتهای سرمایه گذاری

525151248610وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود

)1,511(777)161()1,412(وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود

0--00وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود

0--00وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های نامشهود

0--00وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلند مدت

)1(--00وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت

0--00وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت

0--00وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
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)902(8770)10()887(جریان خالص ورود)خروج( وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری

70,591--43,344)24,470(جریان خالص ورود)خروج( وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی

فعالیت های تامین مالی

0--00وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه

91,14949,50084322,534وجوه دریافتی حاصل از استقراض

)390,768()28()91,025()65,662(بازپرداخت استقراض

)68,234(--)41,525(25,487جریان خالص ورود)خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی

2,357)44(1,0171,819خالص افزایش)کاهش( در وجه نقد

4,6922,2431092,243مانده وجه نقد در ابتدای دوره

6892)38()64(تاثیر تغییرات نرخ ارز

5,6454,024404,692وجه نقد در پایان دوره

0--00مبادلت غیرنقدی

دلیل تغییر اطلعات واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به  1394/06/31

دلیل تغییر اطلعات واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی شده منتهی به  1393/06/31

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

810 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
420,741 میلیون ریال 

1394/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 )حسابرسی شده(

343020 كد صنعت: خمحورتولید محور خودرو نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 235528شماره اطلعیه :

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

درصد  تغییرنوع گروه یا محصول واحد

1394/06/31حسابرسی شده منتهی به 

واقعی  دوره 6 ماهه 

1393/06/311393/12/29حسابرسی شده منتهی به  منتهی به

واقعی حسابرسی شده سال مالی 

76,760)47.82(35,75368,523عدد انواع قطعات ماشینکاري

924,277)98.63(43832,007عدد سایر محصولت

000.000دستگاه اکسل سواري سنگین

11,1845,64598.1216,275دستگاه اکسل باري )سبک(

6,211)59.73(1,3543,362دستگاه اکسل باري )سنگین(

48,729109,537)55.51(1,023,523 جمع

مقدار فروش

درصد تغییر واحد نوع گروه یا محصول
واقعی  دوره 6 ماهه 

حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به  1394/06/311393/06/31

واقعی حسابرسی شده سال مالی 

1393/12/29منتهی به

76,760)47.82(35,75368,523عددانواع قطعات ماشینکاري

924,277)98.63(43832,007عددسایر محصولت

000.000دستگاهاکسل سواري )سبک (

000.000دستگاهاکسل سواري سنگین

11,1845,64598.1216,275دستگاهاکسل باري )سبک(

6,211)59.73(1,3543,362دستگاهاکسل باري )سنگین(

1,023,523)55.51(48,729109,537جمع

910 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
420,741 میلیون ریال 

1394/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1394/06/31 )حسابرسی شده(

343020 كد صنعت: خمحورتولید محور خودرو نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 235528شماره اطلعیه :

مبلغ فروش

درصد تغییر واحد نوع گروه یا محصول
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به 

واقعی  دوره 6 ماهه 

1394/06/311393/06/31

واقعی حسابرسی شده  سال مالی 

1393/12/29 منتهی به

41,314)8.30(14,46915,779میلیون رانواع قطعات ماشینکاري

19,68314,27837.8631,126میلیون رسایر محصولت

98,24152,09388.59153,946میلیون راکسل باري )سبک(

795,221)48.04(192,353370,167میلیون راکسل باري )سنگین(

1,021,607)28.20(324,746452,317جمع

1010 از


