
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
204,120 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(

341009 كد صنعت: خموتورموتورسازان تراكتورسازي ایران نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 441241شماره اطلعیه :

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي شرکت موتورسازان تراکتورسازي ايران )سهامي عام( شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1تا30 توسط اين 

مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهاي مالی

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

اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه 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 صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.

حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت 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 اظهار نظر 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 هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.

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

همچنين اين موسسه بعنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لزم رابه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، وضعيت مالي شرکت موتور سازان تراکتورسازي ايران )سهامي عام( در تاريخ 29 اسفند ماه1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمامي جنبه هاي بااهميت، طبق 

استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

سایر بندهاي توضیحی

5. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 30 اسفند ماه 1395 شرکت توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 17 ارديبهشت ماه 1396 آن مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر » مقبول « اظهار شده 

است .

گزارش نسبت به صورت هاي مالی

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

موتورسازان تراكتورسازي ایرانبه مجمع عمومی صاحبان سهام
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گزارش در مورد سایر اطلعات

6. 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 ، 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 مؤسسه مطالعه » ساير اطلعات « به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلعات کسب شده در فرايند حسابرسي و يا تحريفهاي با اهميت است . در صورتيکه اين 

مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در » ساير اطلعات « وجود دارد بايد اين موضوع را گزارش کند . در اين خصوص نکته قابل گزارشي وجود ندارد .

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادي

7. معاملت مندرج در يادداشتتوضيحي 1-29 به عنوان کليه معاملت مشمول ماده 129 اصلحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلع اين موسسه رسيده ، مورد بررسي قرار گرفته است. 

در مورد معاملت مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره وعدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. مضافا  به نظر اين موسسه معاملت مزبور در چارچوب روابط فيمابين شرکتهاي عضو گروه صورت پذيرفته 

است.

8. گزارش هيئت مديره درباره 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 مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي 

انجام شده، نظر اين مؤسسه 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 ومقررات وضع شده توسط سازمان بورس واوراق بهادار به شرح زير رعايت نشده است :

9-1- مواد 6،10و11 دستور العمل پذيرش اوراق بهادار مبني بر رعايت سهام شناور شرکت .

10. کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت، در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 طبق الزامات سازمان بورس اوراق بهادار در چارچوب چک ليستهاي ابلغي بررسي شده است. براساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديت هاي ذاتي 

کنترل هاي داخلي،اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترل هاي داخلي برگزارشگري مالي، طبق دستورالعمل کنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.

11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون  مزبور و آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجراي مرتبط ، در چارچوب چک ليستهاي ابلغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ، توسط 

اين موسسه مورد  ارزيابي قرار گر فته است. در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.

18اردیبهشت1397تاریخ تهیه گزارش

موسسه حسابرسی فراز مشاور
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زمان امضا كننده شماره عضویتسمت

13:47:39 1397/02/29 پرویز صادقی 800463شریک موسسه فراز مشاور

13:52:50 1397/02/29 سعید خاریابند 831280شریک موسسه فراز مشاور

13:57:01 1397/02/29 نریمان ایلخانی 800106مدیر موسسه فراز مشاور
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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

110,00369,85357 706,239489,64844      پرداختنی هاي تجاري      موجودي نقد

00-- )9(47,58152,480      پرداختنی هاي غیرتجاري      سرمایه گذاري  هاي كوتاه مدت

76,19354,29240 )15(9,80311,483      مالیات پرداختنی      دریافتنی  هاي تجاري

25,84314,46079 --025,706      سود سهام پرداختنی      دریافتنی  هاي غیرتجاري

609,314594,4013 --094,519      تسهیلت مالی      موجودي مواد و كال

43,14336,35119 --00      ذخایر      پیش پرداخت ها و سفارشات

00-- )56(1,1322,556      پیش دریافت هاي جاري      دارایی هاي نگهداري شده براي فروش

864,496769,35712       بدهی هاي مرتبط با دارایی هاي نگهداري جمع دارایی هاي جاري

شده براي فروش

00--

-- 764,755676,39213جمع بدهی هاي جاري      دارایی  هاي غیرجاري

3,1905,152)38( --      بدهی هاي غیرجاري      دریافتنی  هاي بلندمدت

8714 --00      پرداختنی هاي بلندمدت      سرمایه گذاري هاي بلندمدت

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

2481,311)81( --00      تسهیلت مالی بلندمدت      دارایی هاي نامشهود

185,912155,65919 68,09860,13513      ذخیره مزایاي پایان خدمت كاركنان      دارایی هاي ثابت مشهود

00-- 68,09860,13513      جمع بدهی هاي غیرجاري      سایر دارایی ها

189,358162,12917 832,853736,52713      جمع بدهی ها      جمع دارایی هاي غیرجاري

--      حقوق صاحبان سهام      

204,120204,1200      سرمایه      

--00      افزایش )كاهش( سرمایه در جریان      

--00      صرف )كسر( سهام      

--00      سهام خزانه      

20,41220,4120      اندوخته قانونی      
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--00      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--

)88()29,573()3,531(      سود )زیان( انباشته      

221,001194,95913جمع حقوق صاحبان سهام      

1,053,854931,48613 1,053,854931,48613جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهامجمع دارایی ها
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واقعی  سال مالی صورت سود وزیان

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

--سود )زیان( خالص

1,713,6311,306,08431درآمدهاي عملیاتی

34)1,185,052()1,585,961(بهاي تمام  شده درآمدهاي عملیاتی

127,670121,0325سود )زیان( ناخالص

8)112,383()121,299(هزینه هاي فروش، اداري و عمومی

--22,1130سایر درآمدهاي عملیاتی

--)7,246(0سایر هزینه هاي عملیاتی

28,4841,4031,930سود )زیان( عملیاتی

)87()31,747()4,152(هزینه هاي مالی

--00سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاري ها

1,7101,22140سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتی- اقلم متفرقه

--)29,123(26,042سود )زیان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

--00مالیات بر درآمد

--)29,123(26,042سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

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

--)29,123(26,042سود )زیان( خالص

--سود )زیان( پایه هر سهم

14071,900سود )زیان( پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی

)92()150()12(سود )زیان( پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی

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

--)143(128سود )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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--گردش حساب سود )زیان( انباشته

--)29,123(26,042سود )زیان( خالص

--10,250)30,379(سود )زیان( انباشته ابتداي دوره

--)8,659(806تعدیلت سنواتی

--1,591)29,573(سود )زیان( انباشته ابتداي دوره تعدیل  شده

--)2,041(0سود سهام  مصوب

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

6,472)450()29,573(سود )زیان( انباشته ابتداي دوره تخصیص نیافته

--00انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

)88()29,573()3,531(سود قابل تخصیص

--00انتقال به اندوخته  قانونی 

--00انتقال به سایر اندوخته ها

)88()29,573()3,531(سود )زیان( انباشته  پایان  دوره

--)143(128سود )زیان( خالص هر سهم– ریال

204,120204,1200سرمایه
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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

205,192 225,28810جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت هاي عملیاتی- عادي

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

205,192 225,28810جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت هاي عملیاتی

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

0 --0سود سهام دریافتی

(28,785) (86)(4,080)سود پرداختی بابت استقراض

632 1,352114سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاري ها

(2,041) 1,159(25,706)سود سهام پرداختی

(30,194) جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاري ها و سود پرداختی 

بابت تأمین مالی

(28,434)(6)

--مالیات بر درآمد

(999) 70(1,700)مالیات بر درآمد پرداختی

--فعالیت هاي سرمایه گذاري

620 (42)357وجوه دریافتی بابت فروش دارایی هاي ثابت مشهود

(20,740) 193(60,841)وجوه پرداختی بابت خرید دارایی هاي ثابت مشهود

0 --0وجوه دریافتی بابت فروش دارایی هاي نامشهود

0 --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

0 --(1)وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاري هاي بلندمدت

811 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
204,120 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(

341009 كد صنعت: خموتورموتورسازان تراكتورسازي ایران نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 441241شماره اطلعیه :

0 --0وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاري هاي كوتاه مدت

0 --0وجوه 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

(20,120) 201(60,485)جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت هاي سرمایه گذاري

153,879 (12)134,669جریان 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

244,318 --0وجوه دریافتی حاصل از استقراض

(357,028) (74)(94,519)بازپرداخت اصل استقراض

(112,710) (16)(94,519)جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت هاي تأمین مالی

41,169 (2)40,150خالص افزایش )كاهش( در موجودي نقد

28,684 69,853144موجودي نقد در ابتداي دوره

0 --0تآثیر تغییرات نرخ ارز

69,853 110,00357موجودي نقد در پایان دوره

0 --0مبادلت غیرنقدي

911 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
204,120 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(

341009 كد صنعت: خموتورموتورسازان تراكتورسازي ایران نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 441241شماره 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

)26.99( 1,030 752 دستگاه موتور 3 سيلندر

)5.04( 11,947 11,345 دستگاه موتور 4 سيلندر

62.67 3,632 5,908 دستگاه موتور 6 سيلندر

)8.99( 1,524 1,387 دستگاه قطعات و خدمات )همگن شده با محصول اصلي(

6.94 18,133 19,392 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

)28.66( 1,099 784 دستگاه موتور 3 سيلندر

2.74 11,480 11,794 دستگاه موتور 4 سيلندر

68.32 3,589 6,041 دستگاه موتور 6 سيلندر

)8.99( 1,524 1,387 دستگاه قطعات و خدمات )همگن شده با محصول اصلي(

0.00 )9( )9( بدون واحد برگشت از فروش وتخفيفات

13.09 17,683 19,997 جمع

1011 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
204,120 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(

341009 كد صنعت: خموتورموتورسازان تراكتورسازي ایران نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 441241شماره 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

)23.37( 69,611 53,343 ميليون ر موتور 3 سيلندر

14.50 756,028 865,635 ميليون ر موتور 4 سيلندر

74.17 410,644 715,223 ميليون ر موتور 6 سيلندر

)2.09( 95,056 93,068 ميليون ر قطعات و خدمات )همگن شده با محصول اصلي(

)46.00( )25,255( )13,638( ميليون ر برگشت از فروش وتخفيفات

31.20 1,306,084 1,713,631 جمع

1111 از


