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

343020 كد صنعت: خمحورتولید محور خودرو نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 258293شماره اطلعیه :

بند مقدمه

1. صورت هاي مالي شرکت توليد محور خودرو )سهامي عام( شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1394 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 32 توسط اين سازمان، 

حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه اي که اين صورت ها، عاري از 

تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئوليت اين سازمان، اظهار نظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين سازمان 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 ناشي از تقلب يا 

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 اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترل هاي  اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. 

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 هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است. 

اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسب است.

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

اظهار نظر

به  نظر اين سازمان، صورت هاي مالي ياد شده در بال، وضعيت مالي شرکت توليد محورخودرو )سهامي عام( در تاريخ 29 اسفند ماه 1394 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با   .4

اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

تاكید بر مطالب خاص

5. همانگونه که در يادداشت 2-29 منعکس گرديده، حسابهاي شرکت از بابت حق بيمه سالهاي 1384 به بعد توسط سازمان تامين اجتماعي در جريان رسيدگي است که تا تاريخ تنظيم اين گزارش نتيجه آن مشخص نگرديده است. اظهارنظر اين 

سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

گزارش نسبت به صورت های مالی

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

تولید محور خودروبه مجمع عمومی صاحبان سهام
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گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

6. پيگيري هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 1394/2/27 صاحبان سهام، مبني بر اتخاذ تصميم توسط هيات مديره در رابطه با تعيين تکليف کامل مانده موجوديهاي مواد و کالي راکد و اخذ مجوز شرکت ايران 

خودرو ديزل در خصوص تعدادي نيروي انساني جذب شده، به نتيجه نرسيده است.

7. معاملت مندرج در يادداشت توضيحي 1-30، به عنوان کليه معاملت مشمول ماده 129 اصلحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. 

معاملت مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني يادشده درخصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. لکن به نظر اين سازمان معاملت مذکور بر اساس روابط خاص في مابين شرکتهاي 

گروه ايران خودرو انجام شده است.

8. گزارش هيئت مديره در باره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي 

انجام شده ، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

9. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص ارائه پيش بيني عملکرد سالنه شرکت براساس عملکرد واقعي 6 ماهه به صورت حسابرسي شده و حدنصاب مربوط به سهام شناور شرکت به ميزان حداقل 15 

درصد، رعايت نگرديده است.

10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين 

سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. دراين خصوص به استثناي عدم رعايت مواردي از قبيل برقراري دوره هاي آموزشي مستمر، تدوين سيستمهاي اطلعاتي و نرم افزارهاي موردنياز و تهيه پيش نويس و دستورالعملهاي لزم براي اجراي قانون و 

آئين نامه اجرايي آن، اين سازمان به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.

14اردیبهشت1395تاریخ تهیه گزارش

سازمان حسابرسی

زمان امضا كننده شماره عضویتسمت

16:00:28 1395/02/15 اسحاق نوری مدیر گروه سازمان حسابرسی

16:18:06 1395/02/15 حسین شاهین فر مدیر ارشد سازمان حسابرسی

16:37:27 1395/02/15 پرویز مرادی حامد عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی
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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
3,9904,692)15( --      بدهی های جاری      موجودی نقد

00-- 125,29473,97569      حسابها و اسناد پرداختنی تجاری      سرمایه گذاریهای كوتاه مدت

242,981168,67244 --00      بدهی به شركتهای گروه و وابسته      حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

00-- 270,061213,06527      سایر حسابها و اسناد پرداختنی      طلب از شركتهای گروه و شركتهای وابسته

14,1936,137131 )47(16,33830,609      پیش دریافتها      سایر حسابها و اسناد دریافتنی

473,842499,139)5( --0554      ذخیره مالیات      موجودی مواد و كال

32,74457,212)43( 3,2112,78115      سود سهام پرداختنی      سفارشات

17,78514,57322 )22(175,806224,574      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--

785,535750,4255 590,710545,5588جمع 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

168,649171,808)2( 64,02951,44624      ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان      داراییهای ثابت مشهود

1,9851,9850 64,02952,80121جمع بدهیهای غیر جاری      داراییهای نامشهود

9,9371,202727 654,739598,3599      جمع بدهی ها      سایر داراییها

327,421321,8452 --      حقوق صاحبان سهامجمع داراییهای غیر جاری

420,741420,7410      سرمایه      

--00      صرف سهام      

--00      دریافتی بابت افزایش سرمایه      

31,19331,1360      اندوخته قانونی      

--00      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--

)71(6,28322,034      سود )زیان( انباشته      

)3(458,217473,911جمع حقوق صاحبان سهام      

1,112,9561,072,2704 1,112,9561,072,2704جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع داراییها
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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

)25(761,3441,021,607فروش خالص

)28()906,441()650,973(بهای تمام شده فروش

)4(110,371115,166سود )زیان( ناخالص

5)58,478()61,389(هزینه های اداری, عمومی و فروش

)45(3,9667,172سایر درآمدها )هزینه های( عملیاتی

12)51,306()57,423(جمع هزینه ها

)17(52,94863,860سود )زیان( عملیاتی

)20()76,733()61,171(هزینه های مالی

)74(9,35935,596خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

)95(1,13622,723سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

--00مالیات بر درآمد

)95(1,13622,723سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

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

)95(1,13622,723سود )زیان( خالص

--سود )زیان( پایه هر سهم

)17(126152سود )زیان( پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی

26)98()123(سود )زیان( پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی

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

)94(354سود )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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)95(1,13622,723سود )زیان( خالص

23,0339,309147سود )زیان( انباشته ابتدای دوره

)88()8,262()999(تعدیلت سنواتی

22,0341,0472,004سود )زیان( انباشته ابتدای دوره تعدیل شده

--تغییرات در سود انباشته

--00انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

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

2,705)600()16,830(سود سهام مصوب

)95()1,136()57(اندوخته قانونی

--00سایر اندوخته ها

873)1,736()16,887(جمع تغییرات در سود انباشته

)71(6,28322,034سود )زیان( انباشته پایان دوره

)94(354سود هر سهم پس از كسر مالیات

420,741420,7410سرمایه
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درصد تغییر شرح

صورت جریان وجوه نقد

واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی 

به  29/12/1394

واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به  

29/12/1393

--فعالیت های عملیاتی

114,697 118,9994جریان خالص ورود)خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی-عادی

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

114,697 118,9994جریان خالص ورود)خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی

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

34,096 (71)9,820سود سهام دریافتی

(1,497) 1,024(16,830)سود سهام پرداختی

(76,733) (20)(61,171)سود پرداختی بابت استقراض

930 (10)839سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها

(43,204) جریان خالص ورود)خروج( وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی 

بابت تامین مالی

(67,342)56

--مالیات بر درآمد

0 --(554)مالیات بر درآمد پرداختی

--فعالیت های سرمایه گذاری

610 --0وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود

(1,511) 117(3,282)وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود

0 --1,663وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود

0 --0وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی های نامشهود

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

(1) --0وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت

0 --0وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های كوتاه مدت

0 --0وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری های كوتاه مدت

710 از



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

343020 كد صنعت: خمحورتولید محور خودرو نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 258293شماره اطلعیه :

(902) 79(1,619)جریان خالص ورود)خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری

70,591 (30)49,484جریان خالص ورود)خروج( وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی

--فعالیت های تامین مالی

0 --0وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه

322,534 (5)307,035وجوه دریافتی حاصل از استقراض

(390,768) (9)(357,158)بازپرداخت استقراض

(68,234) (27)(50,123)جریان خالص ورود)خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی

2,357 --(639)خالص افزایش)كاهش( در وجه نقد

2,243 4,692109مانده وجه نقد در ابتدای دوره

92 --(63)تاثیر تغییرات نرخ ارز

4,692 (15)3,990وجه نقد در پایان دوره

0 --0مبادلت غیرنقدی

810 از



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

343020 كد صنعت: خمحورتولید محور خودرو نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 258293شماره 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

)35.48( 924,273 596,387 عدد انواع قطعات ماشينکاري

)48.10( 76,764 39,838 عدد ساير محصولت

49.27 16,275 24,294 دستگاه اکسل باري )سبک(

)29.75( 6,211 4,363 دستگاه اکسل باري )سنگين(

)35.04( 1,023,523 664,882 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

)35.48( 924,273 596,387 عدد انواع قطعات ماشينکاري

)48.10( 76,764 39,838 عدد ساير محصولت

49.27 16,275 24,294 دستگاه اکسل باري )سبک(

)29.75( 6,211 4,363 دستگاه اکسل باري )سنگين(

)35.04( 1,023,523 664,882 جمع

910 از



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

343020 كد صنعت: خمحورتولید محور خودرو نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 258293شماره 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

)4.77( 41,314 39,343 ميليون ر انواع قطعات ماشينکاري

)28.10( 31,126 22,381 ميليون ر ساير محصولت

47.02 153,946 226,331 ميليون ر اکسل باري )سبک(

)40.48( 795,221 473,289 ميليون ر اکسل باري )سنگين(

)25.48( 1,021,607 761,344 جمع

1010 از


