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

1396/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 )حسابرسی شده(

343020 كد صنعت: خمحورتولید محور خودرو نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 398192شماره اطلعیه :

بند مقدمه

1. ترازنامه شرکت توليد محور خودرو )سهامي عام( در تاريخ 31 شهريور ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي دورة مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 31 پيوست، مورد بررسي 

اجمالي اين سازمان قرار گرفته است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيات   مديره شرکت است. مسئوليت اين سازمان، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند مسئولیت حسابرس

3. بررسي اجمالي اين سازمان براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلعات مالي ميان دوره  اي شامل پرس و جو ، عمدتا  از مسئولين امورمالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي 

دامنه بررسي اجمالي به  مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و درنتيجه، اين سازمان نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمول  درحسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و ازاين رو،  بررسي اجمالي است. 

اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي کند.

اظهار نظر

4. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين سازمان به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده در بال، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

تاكید بر مطالب خاص

گزارش نسبت به صورت های مالی

گزارش حسابرس مستقل

تولید محور خودروبه هیئت مدیره
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5. با توجه به يادداشت توضيحي 2-20، نرخ فروش محصولت به شرکت ايران خودرو ديزل به صورت توافقي بوده که انعقاد قرارداد آن در جريان پي گيري است. نتيجه گيري اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

6. با توجه به صورت سود و زيان ، نتايج عمليات شرکت در دوره  مالي مورد رسيدگي منجر به زيان خالص به  مبلغ 89/3  ميليارد  ر گرديده که عمدتا  ناشي از کاهش توليد،  عدم افزايش متناسب در نرخ فروش محصولت )عمدتا  به شرکت 

ايران خودرو ديزل( و افزايش در بهاي تمام شده توليد مي باشد. ضمن آنکه هزينه هاي مالي شرکت به مبلغ 21ميليارد ر مشتمل بر مبلغ 6/7 ميليارد ر سود و جرائم تاخير در پرداخت تسهيلت مالي سررسيد گذشته بوده که شرکت بعلت کمبود 

نقدينگي و عدم وصول بخشي از مطالبات سررسيد شده ) عمدتا  از شرکتهاي ايران خودرو ديزل،زامياد،توسعه خودرو کار و بانک پارسيان(، متحمل شده است. لذا در جهت سودآوري و تامين منابع مالي مورد نياز، اتخاذ تدابير لزم در زمينه افزايش 

متناسب نرخ و ميزان فروش محصولت، وصول بموقع مطالبات و تسويه تسهيلت مالي سررسيد شده، ضرورت دارد. . نتيجه گيري اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

7. به شرح يادداشت توضيحي 4-5، مبلغ 33 ميليارد ر از موجودي  مواد اوليه و کالي ساخته شده راکد مي باشد که  اخذ سفارش جهت فروش و مصرف آنها در جريان پيگيري است. نتيجه گيري اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

8. همانگونه که در يادداشت توضيحي 2-29 تحت عنوان بدهي احتمالي منعکس گرديده، حسابهاي شرکت از بابت حق بيمه سالهاي 1384 لغايت1393 توسط سازمان تامين اجتماعي  رسيدگي و برگ تشخيص به مبلغ 107 ميليارد ر صادرگرديده 

که شرکت نسبت به آن اعتراض نموده و در جريان پيگيري است.ميزان مطالبات سازمان تامين اجتماعي  از اين بابت در حال حاضر قابل پيش بيني نيست. از اين رو، هيچ گونه  ذخيره اي بابت بدهي احتمالي ناشي از آن نيز در صورتهاي مالي منظور 

نشده است. نتيجه گيري اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

9. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، عمدتا  در خصوص رعايت حد نصاب مربوط به سهام شناور شرکت به ميزان حداقل 15 درصد، مورد توجه قرار نگرفته است.

30آبان1396تاریخ تهیه گزارش

سازمان حسابرسی

زمان امضا كننده شماره عضویتسمت

13:42:13 1396/09/28 اسحاق نوری مدیر گروه سازمان حسابرسی

16:56:18 1396/09/29 حسین شاهین فر مدیر ارشد سازمان حسابرسی

17:17:06 1396/09/29 فرهاد پناهی عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی
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درصد تغییردرصد تغییردر تاریخترازنامه شرح در تاریخدر تاریخدر تاریخ 1396/06/311395/12/301396/06/311395/12/30

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

20,3094,731329 183,359183,8540      پرداختنی های تجاری      موجودی نقد

00-- 340,719274,39424      پرداختنی های غیرتجاری      سرمایه گذاری  های كوتاه مدت

366,302469,804)22( --0361      مالیات پرداختنی      دریافتنی  های تجاری

29,67227,6737 3,8663,13623      سود سهام پرداختنی      دریافتنی  های غیرتجاری

410,586404,1252 )31(192,205280,457      تسهیلت مالی      موجودی مواد و كال

62,82789,424)30( 27,40821,00530      ذخایر      پیش پرداخت ها و سفارشات

00-- )61(4,91512,623      پیش دریافت های جاری      دارایی های نگهداری شده برای فروش

889,696995,757)11(       بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری جمع دارایی های جاری

شده برای فروش

00--

-- )3(752,472775,830جمع بدهی های جاری      دارایی  های غیرجاری

00-- --      بدهی های غیرجاری      دریافتنی  های بلندمدت

146,850146,8500 --00      پرداختنی های بلندمدت      سرمایه گذاری های بلندمدت

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

3,0412,7849 --00      تسهیلت مالی بلندمدت      دارایی های نامشهود

168,176167,1231 93,08080,13116      ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان      دارایی های ثابت مشهود

1,9501,15669 93,08080,13116      جمع بدهی های غیرجاری      سایر دارایی ها

320,017317,9131 )1(845,552855,961      جمع بدهی ها      جمع دارایی های غیرجاری

--      حقوق صاحبان سهام      

420,741420,7410      سرمایه      

--00      افزایش )كاهش( سرمایه در جریان      

--00      صرف )كسر( سهام      

--00      سهام خزانه      

31,29531,2950      اندوخته قانونی      
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--00      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--

--5,673)87,875(      سود )زیان( انباشته      

)20(364,161457,709جمع حقوق صاحبان سهام      

1,209,7131,313,670)8( )8(1,209,7131,313,670جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهامجمع دارایی ها
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درصد تغییر
واقعی  دوره 6 ماهه 

صورت سود وزیان
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به 

واقعی حسابرسی شده  سال مالی 

1395/12/30منتهی به1396/06/311395/06/31

-- سود )زیان( خالص

356,2911,058,218 )28( 258,255 درآمدهای عملیاتی

)348,743()955,089( )21( )274,287( بهای تمام  شده درآمدهای عملیاتی

7,548103,129 -- )16,032( سود )زیان( ناخالص

)37,890()78,623( 11 )41,874( هزینه های فروش، اداری و عمومی

9772,711 -- 0 سایر درآمدهای عملیاتی

00 -- )7,386( سایر هزینه های عملیاتی

)29,365(27,217 122 )65,292( سود )زیان( عملیاتی

)17,677()38,237( 19 )21,068( هزینه های مالی

12,27512,275 -- 0 سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ها

236781 -- )2,981( سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- اقلم متفرقه

)34,531(2,036 159 )89,341( سود )زیان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

00 -- 0 مالیات بر درآمد

)34,531(2,036 159 )89,341( سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

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

)34,531(2,036 159 )89,341( سود )زیان( خالص

-- سود )زیان( پایه هر سهم

)70(65 121 )155( سود )زیان( پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی

)12()60( 375 )57( سود )زیان( پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی

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

)82(5 159 )212( 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
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)34,531(2,036 159 )89,341( سود )زیان( خالص

6,2836,283 4 6,539 سود )زیان( انباشته ابتدای دوره

)836()2,123( 4 )866( تعدیلت سنواتی

5,4474,160 4 5,673 سود )زیان( انباشته ابتدای دوره تعدیل  شده

)421()421( 899 )4,207( سود سهام  مصوب

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

5,0263,739 )71( 1,466 سود )زیان( انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته

00 -- 0 انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

)29,505(5,775 198 )87,875( سود قابل تخصیص

0)102( -- 0 انتقال به اندوخته  قانونی 

00 -- 0 انتقال به سایر اندوخته ها

)29,505(5,673 198 )87,875( سود )زیان( انباشته  پایان  دوره

)82(5 159 )212( سود )زیان( خالص هر سهم– ریال

420,741420,741 0 420,741 سرمایه
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صورت جریان وجوه نقد

 شرح
واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی شده 

منتهی به  31/06/1396
واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی شده 

منتهی به  31/06/1395
واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی 
شده منتهی به  30/12/1395 درصد تغییر

--فعالیت های عملیاتی

(73,491)136,8826,1202,137جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی

0--00جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی

(73,491)136,8826,1202,137جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی

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

12,275--012,275سود سهام دریافتی

(38,237)19(17,677)(21,068)سود پرداختی بابت استقراض

552(39)133219سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها

(421)899(421)(4,207)سود سهام پرداختی

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

پرداختی بابت تأمین مالی

(25,142)(5,604)349(25,831)

--مالیات بر درآمد

(549)(34)(549)(361)مالیات بر درآمد پرداختی

--فعالیت های سرمایه گذاری

0--0216وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود

(3,620)228(1,218)(3,997)وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود

200--00وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود

(799)--0(300)وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود 

0--00وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت

0--00تسهیلت اعطایی به اشخاص

0--00استرداد تسهیلت اعطایی به اشخاص

0--00وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های بلندمدت
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0--00وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های كوتاه مدت

0--00وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های كوتاه مدت

0--00وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری  در املک

0--00وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املک

(4,219)329(1,002)(4,297)جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری

(104,090)--(1,035)107,082جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی

--فعالیت های تأمین مالی

0--00وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه

0--00وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه

0--00وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه

128,52397,53632339,375وجوه دریافتی حاصل از استقراض

(234,724)122(97,824)(216,775)بازپرداخت اصل استقراض

30,543104,651(288)(88,252)جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی

561--(1,323)18,830خالص افزایش )كاهش( در موجودی نقد

4,7313,990193,990موجودی نقد در ابتدای دوره

8,458180(38)(3,252)تآثیر تغییرات نرخ ارز

20,3092,6296724,731موجودی نقد در پایان دوره

0--00مبادلت غیرنقدی

810 از



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

1396/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 )حسابرسی شده(

343020 كد صنعت: خمحورتولید محور خودرو نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 398192شماره اطلعیه :

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

درصد  تغییرنوع گروه یا محصول واحد

1396/06/31حسابرسی شده منتهی به 

واقعی  دوره 6 ماهه 

1395/06/311395/12/30حسابرسی شده منتهی به  منتهی به

واقعی حسابرسی شده سال مالی 

754,268)81.81(15,51285,271عدد انواع قطعات ماشينکاري

1,214,14328,0104,234.681,487عدد ساير محصولت

1170100.000دستگاه اکسل سواري سنگين

30,016)38.38(8,69314,107دستگاه اکسل باري )سبک(

3,824)53.85(7921,716دستگاه اکسل باري )سنگين(

1,239,257129,104859.89789,595 جمع

مقدار فروش

درصد تغییر واحد نوع گروه یا محصول
واقعی  دوره 6 ماهه 

حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به  1396/06/311395/06/31

واقعی حسابرسی شده سال مالی 

1395/12/30منتهی به

753,716)81.81(15,51285,271عددانواع قطعات ماشينکاري

1,214,14328,0104,234.681,485عددساير محصولت

1170100.000دستگاهاکسل سواري سنگين

30,016)38.38(8,69314,107دستگاهاکسل باري )سبک(

3,823)53.85(7921,716دستگاهاکسل باري )سنگين(

1,239,257129,104859.89789,040جمع

910 از



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

1396/12/29 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 )حسابرسی شده(

343020 كد صنعت: خمحورتولید محور خودرو نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 398192شماره اطلعیه :

مبلغ فروش

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

واقعی  دوره 6 ماهه 

1396/06/311395/06/31

واقعی حسابرسی شده  سال مالی 

1395/12/30 منتهی به

50,963)9.03(7,8458,624ميليون رانواع قطعات ماشينکاري

13,6799,95337.4490,860ميليون رساير محصولت

8,9240100.000ميليون راکسل سواري سنگين

311,217)30.28(95,906137,566ميليون راکسل باري )سبک(

605,178)34.10(131,901200,148ميليون راکسل باري )سنگين(

1,058,218)27.52(258,255356,291جمع

1010 از


