
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 مالی12 ماهه منتهی به 1396/12/29 )حسابرسی شده(

343020 كد صنعت: خمحورتولید محور خودرو نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 438331شماره اطلعیه :

بند مقدمه

1. 1 -صورت هاي مالي شرکت توليد محور خودرو )سهامي عام( شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند 1396 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. 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. 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 مشروط 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.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. 4- در سال مالي مورد گزارش 200 دستگاه مجموعه قطعات واگن هود طي فاکتور فروش مورخ 1396/12/28به مبلغ 47/4 ميليارد ر )معادل 75 درصد بهاي فروش توافق شده( بعنوان فروش به شرکت ايران خودرو ديزل در حسابهاي 

شرکت ثبت گرديده است . طبق مستندات موجود ، اقلم مذکور تحويل خريدار نگرديده و طبق توافقات صورت گرفته مقرر گرديده شرکت نسبت به تکميل قطعات منفصله اقدام و پس از تکميل مجموعه ها به تدريج براي خريدار ارسال گردد. باتوجه به 

مراتب فوق تحقق فروش مذکور براي اين سازمان محرز نگرديده است . در صورت اصلح حسابها سرفصل هاي فروش و دريافتني هاي تجاري  هر يک به مبلغ 47/4ميليارد ر کاهش و سرفصل موجودي مواد و کال و بهاي تمام شده کالي 

فروش رفته به ترتيب به مبلغ 23/3ميليارد ر افزايش و کاهش خواهند يافت .

اظهار نظر مشروط

گزارش نسبت به صورت های مالی

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

تولید محور خودروبه مجمع عمومی صاحبان سهام
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به  نظر اين سازمان، به استثناي آثار مورد  مندرج در بند 4، صورت هاي مالي ياد شده در بال، وضعيت مالي شرکت توليد محورخودرو )سهامي عام( در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال  - 5 .5

مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

تاكید بر مطالب خاص

6. 6-توجه مجمع عمومي را به يادداشت توضيحي 2-2-4 ، در رابطه با نحوه تسويه طلب از شرکت توسعه خودروکار و يادداشت توضيحي 4-11 در خصوص احتساب مطالبات سازمان تامين اجتماعي از شرکت به حساب في مابين  با سازندگان 

طرف قرارداد با شرکت جلب مي نمايد. اظهار نظر اين سازمان در اثرمفاد  اين بند مشروط نشده است.

سایر بندهای توضیحی

7. 7 -نتايج عمليات شرکت در سال مالي مورد گزارش ) با احتساب بند 4 اين گزارش ( منجر به زيان خالص به مبلغ 22/3 ميليارد ر گرديده که عمدتا ناشي از افزايش در بهاي تمام شده توليد و عدم افزايش نرخ فروش محصولت به تناسب آن و 

همچنين کاهش حجم فروش شرکت نسبت به سال قبل مي باشد. ضمن آنکه هزينه هاي مالي شرکت به مبلغ 39 ميليارد ر مشتمل بر مبلغ 12 ميليارد ر جرائم تاخير در پرداخت تسهيلت مالي سررسيد گذشته بوده که شرکت بعلت کمبود نقدينگي 

متحمل شده است . در جهت سودآوري و تامين منابع مالي مورد نياز ، اتخاذ تدابير لزم در جهت  افزايش متناسب نرخ و ميزان فروش محصولت، وصول بموقع مطالبات و تسويه تسهيلت مالي سررسيد شده، ضرورت دارد.

گزارش در مورد سایر اطلعات

8. 8-مسئوليت "ساير اطلعات" با هيئت  مديره شرکت است. "ساير اطلعات" شامل اطلعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. 

اظهارنظر اين سازمان نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. 

در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه "ساير اطلعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريفهاي با اهميت است. در صورتيکه اين 

سازمان به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند.

همان طور که در بخش "مباني اظهار نظر مشروط " در بال توضيح داده شده است، در تاريخ ترازنامه، اين سازمان به دليل عدم دسترسي به اطلعات لزم، نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب درخصوص تحقق فروش 200 دستگاه واگن 

هود بدست آورد. از اين رو، اين سازمان نمي تواند نتيجه گيري کند که ساير اطلعات در ارتباط با موضوعات فوق حاوي تحريف با اهميت است يا خير.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی
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9. 9-           پيگيري هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 1396/2/24صاحبان سهام، مبني بر اتخاذ تصميم توسط هيات مديره در رابطه با تعيين تکليف موجوديهاي مواد و کالي راکد و رعايت کامل قوانين و 

مقررات مبارزه با پولشويي، به نتيجه نهايي نرسيده است.

10. 10-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. ليکن به نظر اين سازمان ، معاملت مذکور )عمدتا  معاملت با شرکت ايران 

خودرو ديزل (بر اساس روابط خاص في مابين شرکتهاي گروه ايران خودرو انجام شده است.

11. 11-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 ودرنظرگرفتن بند 4 اين گزارش ، 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.

12. 12-ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير رعايت نشده است :

1-12-مفاد بند 4 ماده 7دستورالعمل اجرائي افشاي اطلعات  مبني  بر افشاي اطلعات ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده حداکثر 60 روز پس از پايان دوره 6 ماهه.

2-12-مفاد ماده 10دستورالعمل اجرائي افشاي اطلعات  مبني بر ثبت صورتجلسه مجامع عمومي حداکثر ظرف 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع در مرجع ثبت شرکتها.

3-12-مفاد ماده 10 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار مبني بررعايت حداقل سرمايه ثبت شده شرکت به مبلغ 500 ميليارد ر و لزوم شناور بودن حداقل 15 درصد از سهام شرکت. )توضيح اينکه سهام شناور شرکت در تاريخ ترازنامه 7/57 

درصداز سهام شرکت  مي باشد(.

13. 13-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.

16اردیبهشت1397تاریخ تهیه گزارش

سازمان حسابرسی
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زمان امضا كننده شماره عضویتسمت

17:10:48 1397/02/18 سلیمان سراج مدیر گروه سازمان حسابرسی

17:23:18 1397/02/18 علیرضا اسعدی مدیر ارشد سازمان حسابرسی

17:35:39 1397/02/18 فرج لطف الهی عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی
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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 های جاری
-- --      بدهی های جاری      دارایی  های جاری

13,1854,731179 )34(121,175183,854      پرداختنی های تجاری      موجودی نقد

00-- 434,946276,74957      پرداختنی های غیرتجاری      سرمایه گذاری  های كوتاه مدت

473,927469,8041 --3710      مالیات پرداختنی      دریافتنی  های تجاری

34,66827,67325 3,7553,13620      سود سهام پرداختنی      دریافتنی  های غیرتجاری

404,010404,1250 )37(177,029280,457      تسهیلت مالی      موجودی مواد و كال

67,02589,424)25( )17(17,52921,005      ذخایر      پیش پرداخت ها و سفارشات

00-- )82(2,22512,623      پیش دریافت های جاری      دارایی های نگهداری شده برای فروش

992,815995,7570       بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری جمع دارایی های جاری

شده برای فروش

00--

-- )3(757,030777,824جمع بدهی های جاری      دارایی  های غیرجاری

00-- --      بدهی های غیرجاری      دریافتنی  های بلندمدت

146,853146,8500 --00      پرداختنی های بلندمدت      سرمایه گذاری های بلندمدت

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

3,6452,78431 --00      تسهیلت مالی بلندمدت      دارایی های نامشهود

162,617167,123)3( 96,71780,13121      ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان      دارایی های ثابت مشهود

1,0801,156)7( 96,71780,13121      جمع بدهی های غیرجاری      سایر دارایی ها

314,195317,913)1( 853,747857,9550      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      

31,38331,2950      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--

)69(1,1393,679      سود )زیان( انباشته      

)1(453,263455,715جمع حقوق صاحبان سهام      

1,307,0101,313,670)1( )1(1,307,0101,313,670جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهامجمع دارایی ها
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343020 كد صنعت: خمحورتولید محور خودرو نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 438331شماره اطلعیه :

واقعی  سال مالی صورت سود وزیان

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

--سود )زیان( خالص

)21(833,2461,058,218درآمدهای عملیاتی

)25()955,089()714,853(بهای تمام  شده درآمدهای عملیاتی

118,393103,12915سود )زیان( ناخالص

7)79,549()85,136(هزینه های فروش، اداری و عمومی

7,4702,711176سایر درآمدهای عملیاتی

--00سایر هزینه های عملیاتی

40,72726,29155سود )زیان( عملیاتی

3)38,237()39,359(هزینه های مالی

)96(49112,275سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ها

)20(628781سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- اقلم متفرقه

2,4871,110124سود )زیان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

--0)732(مالیات بر درآمد

1,7551,11058سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

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

1,7551,11058سود )زیان( خالص

--سود )زیان( پایه هر سهم

976256سود )زیان( پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی

52)60()91(سود )زیان( پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی

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

62200سود )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
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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 مالی12 ماهه منتهی به 1396/12/29 )حسابرسی شده(

343020 كد صنعت: خمحورتولید محور خودرو نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 438331شماره اطلعیه :

--گردش حساب سود )زیان( انباشته

1,7551,11058سود )زیان( خالص

6,5396,2834سود )زیان( انباشته ابتدای دوره

)10()3,191()2,860(تعدیلت سنواتی

3,6793,09219سود )زیان( انباشته ابتدای دوره تعدیل  شده

899)421()4,207(سود سهام  مصوب

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

--2,671)528(سود )زیان( انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته

--00انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

)68(1,2273,781سود قابل تخصیص

)14()102()88(انتقال به اندوخته  قانونی 

--00انتقال به سایر اندوخته ها

)69(1,1393,679سود )زیان( انباشته  پایان  دوره

4333سود )زیان( خالص هر سهم– ریال

420,741420,7410سرمایه
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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 مالی12 ماهه منتهی به 1396/12/29 )حسابرسی شده(

343020 كد صنعت: خمحورتولید محور خودرو نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 438331شماره 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 های عملیاتی

(73,491) --166,852جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی

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

(73,491) --166,852جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی

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

12,275 (96)491سود سهام دریافتی

(38,237) 3(39,359)سود پرداختی بابت استقراض

552 (37)349سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها

(421) 752(3,588)سود سهام پرداختی

(25,831) جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی 

بابت تأمین مالی

(42,107)63

--مالیات بر درآمد

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

--فعالیت های سرمایه گذاری

200 760280وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود

(3,620) 223(11,699)وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود

0 --0وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود

(799) 8(862)وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود 

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

0 --0تسهیلت اعطایی به اشخاص

0 --0استرداد تسهیلت اعطایی به اشخاص

0 --0وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های بلندمدت

912 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 مالی12 ماهه منتهی به 1396/12/29 )حسابرسی شده(

343020 كد صنعت: خمحورتولید محور خودرو نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 438331شماره اطلعیه :

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

0 --(3)وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های كوتاه مدت

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

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

(4,219) 180(11,804)جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری

(104,090) --112,580جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی

--فعالیت های تأمین مالی

0 --0وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه

0 --0وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه

0 --0وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه

339,375 (22)263,453وجوه دریافتی حاصل از استقراض

(234,724) 56(366,881)بازپرداخت اصل استقراض

104,651 --(103,428)جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی

561 9,1521,531خالص افزایش )كاهش( در موجودی نقد

3,990 4,73119موجودی نقد در ابتدای دوره

180 --(698)تآثیر تغییرات نرخ ارز

4,731 13,185179موجودی نقد در پایان دوره

0 --0مبادلت غیرنقدی
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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 مالی12 ماهه منتهی به 1396/12/29 )حسابرسی شده(

343020 كد صنعت: خمحورتولید محور خودرو نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 438331شماره 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

)17.67( 46,755 38,494 عدد انواع قطعات ماشينکاري

268.91 706,958 2,608,050 عدد ساير محصولت

)72.02( 1,487 416 دستگاه اکسل سواري سنگين

)23.09( 30,016 23,085 دستگاه اکسل باري )سبک(

)63.10( 3,824 1,411 دستگاه اکسل باري )سنگين(

238.57 789,040 2,671,456 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

)16.69( 46,203 38,494 عدد انواع قطعات ماشينکاري

268.62 707,513 2,608,050 عدد ساير محصولت

)71.99( 1,485 416 دستگاه اکسل سواري سنگين

)23.09( 30,016 23,085 دستگاه اکسل باري )سبک(

)63.09( 3,823 1,411 دستگاه اکسل باري )سنگين(

0.00 1 1 عدد خدمات بازرسي ،طراحي ومهندسي

238.57 789,041 2,671,457 جمع
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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 مالی12 ماهه منتهی به 1396/12/29 )حسابرسی شده(

343020 كد صنعت: خمحورتولید محور خودرو نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 438331شماره 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

8.91 18,817 20,494 ميليون ر انواع قطعات ماشينکاري

249.48 28,874 100,909 ميليون ر ساير محصولت

)54.30( 90,860 41,522 ميليون ر اکسل سواري سنگين

)18.96( 311,216 252,216 ميليون ر اکسل باري )سبک(

)61.53( 605,178 232,839 ميليون ر اکسل باري )سنگين(

5,560.43 3,273 185,266 ميليون ر خدمات بازرسي ،طراحي ومهندسي

)21.26( 1,058,218 833,246 جمع

1212 از


