
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
1,846,000 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(

كد صنعت: وپسا2پارت ماشین سازه پارس نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 450403شماره اطلعیه :

بند مقدمه

1. صورت هاي مالي شرکت پارت ماشين سازه پارس )سهامي خاص( شامل ترازنامه به تاريخ 29اسفند1396 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 21 توسط اين 

مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه صورت هاي مالي يادشده طبق استاندارد¬هاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي 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 مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استاندارد¬هاي حسابرسي است. استاندارد¬هاي 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 صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.

حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا 

اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش¬هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي 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 صورت هاي مالي است.

اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظرنسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسب است.

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

اظهار نظر

4. به نظر اين مؤسسه،صورت هاي مالي يادشده در بال، وضعيت مالي شرکت پارت ماشين سازه پارس )سهامي خاص( در تاريخ 29اسفندماه 1396 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با 

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

تاكید بر مطالب خاص

گزارش نسبت به صورت های مالی

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی

پارت ماشین سازه پارسبه مجمع عمومی صاحبان سهام
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1,846,000 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(

كد صنعت: وپسا2پارت ماشین سازه پارس نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 450403شماره اطلعیه :

5. به شرح مندرج در يادداشت شماره 10 صورت¬هاي مالي، ماليات عملکرد شرکت تا پايان سال مالي 1394 قطعي و تسويه شده است. همچنين دفاتر شرکت جهت ماليات عملکرد سال مالي 1395، تاکنون مورد رسيدگي سازمان اداره امور 

مالياتي قرار نگرفته است. ضمن آنکه دفاتر شرکت تا پايان سال مالي 1394 مورد رسيدگي مقامات ارزش افزوده قرارگرفته و تسويه شده است. با درنظر گرفتن موارد مطروحه تعيين بدهي احتمالي شرکت از بابت ماليات عملکرد سنوات 1395 و 

1396 و ماليات و عوارض ارزش افزوده سنوات مالي 1395 لغايت پايان سال مالي مورد گزارش، توسط اين موسسه ميسر نبوده و منوط به اظهارنظر قطعي مقامات مالياتي در آينده مي¬باشد.

6. به شرح مندرج در يادداشت شماره5 و 8، صورت¬هاي مالي، باتوجه به افزايش نرخ ارز، دارايي¬هاي ثابت و موجودي¬ها¬، داراي کسري پوشش بيمه¬اي مي¬باشند.

سایر بندهای توضیحی

7. صورت¬هاي مالي سال مالي قبل شرکت، توسط حسابرس مستقل ديگري حسابرسي شده و در گزارش حسابرسي مورخ 11 ارديبهشت¬ماه سال 1396،نسبت به آن اظهارنظر "مشروط" ارائه شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. مفاد ماده 128 اصلحيه قانون تجارت درخصوص درج حدود اختيارات مديرعامل در مرجع ثبت شرکت¬ها و آگهي آن در روزنامه رسمي، رعايت نگرديده است.

9. معاملت مندرج در يادداشت شماره20 توضيحي صورت¬هاي مالي به عنوان کليه معاملت مشمول ماده 129 اصلحيه قانون تجارت که طي سال مالي، مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلع اين موسسه رسيده مورد 

بررسي قرار گرفته است. درمورد معاملت مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره رعايت نشده است، ضمنا  معاملت مذکور براساس روابط خاص في¬مابين اشخاص وابسته صورت گرفته است.

10. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي ساليانه 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 مالي مندرج در گزارش مزبور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نگرديده است.

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

موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم تمهيدات لزم از جمله تعيين شخص و ايجاد واحد مبارزه با پولشويي، استقرار ساختارهاي متناسب و ابلغ دستورالعمل اجرايي به کارکنان و آموزش آنان، اين مؤسسه به 

موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده برخورد ننموده است.

03خرداد1397تاریخ تهیه گزارش

موسسه حسابرسی امجد تراز

زمان امضا كننده شماره عضویتسمت

15:54:24 1397/04/06 محمد حسین واحدی شریک موسسه امجد تراز

15:58:43 1397/04/06 محمد حسن واحدی مدیر موسسه امجد تراز
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
1,846,000 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(

كد صنعت: وپسا2پارت ماشین سازه پارس نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 450403شماره اطلعیه :

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

5,4791,483269 )59(1,6213,912      پرداختنی های تجاری      موجودی نقد

00-- 14,4989,44753      پرداختنی های غیرتجاری      سرمایه گذاری  های كوتاه مدت

33,28934,792)4( )28(5,6337,812      مالیات پرداختنی      دریافتنی  های تجاری

87,292116,709)25( --00      سود سهام پرداختنی      دریافتنی  های غیرتجاری

1,5751,659)5( --00      تسهیلت مالی      موجودی مواد و كال

5,622887534 --00      ذخایر      پیش پرداخت ها و سفارشات

00-- --08,234      پیش دریافت های جاری      دارایی های نگهداری شده برای فروش

133,257155,530)14(       بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری جمع دارایی های جاری

شده برای فروش

00--

-- )26(21,75229,405جمع بدهی های جاری      دارایی  های غیرجاری

00-- --      بدهی های غیرجاری      دریافتنی  های بلندمدت

00-- --00      پرداختنی های بلندمدت      سرمایه گذاری های بلندمدت

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

209412)49( --00      تسهیلت مالی بلندمدت      دارایی های نامشهود

1,769,3911,807,286)2( --00      ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان      دارایی های ثابت مشهود

00-- --00      جمع بدهی های غیرجاری      سایر دارایی ها

1,769,6001,807,698)2( )26(21,75229,405      جمع بدهی ها      جمع دارایی های غیرجاری

--      حقوق صاحبان سهام      

1,846,0001,846,0000      سرمایه      

--00      افزایش )كاهش( سرمایه در جریان      

--00      صرف )كسر( سهام      

--00      سهام خزانه      

6,1625,29816      اندوخته قانونی      
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
1,846,000 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(

كد صنعت: وپسا2پارت ماشین سازه پارس نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 450403شماره اطلعیه :

--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--

)65(28,94382,525      سود )زیان( انباشته      

)3(1,881,1051,933,823جمع حقوق صاحبان سهام      

1,902,8571,963,228)3( )3(1,902,8571,963,228جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهامجمع دارایی ها

48 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
1,846,000 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(

كد صنعت: وپسا2پارت ماشین سازه پارس نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 450403شماره اطلعیه :

واقعی  سال مالی صورت سود وزیان

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

--سود )زیان( خالص

120,077114,8785درآمدهای عملیاتی

0)86,378()86,562(بهای تمام  شده درآمدهای عملیاتی

33,51528,50018سود )زیان( ناخالص

16)10,037()11,638(هزینه های فروش، اداری و عمومی

--1,0380سایر درآمدهای عملیاتی

--00سایر هزینه های عملیاتی

22,91518,46324سود )زیان( عملیاتی

--00هزینه های مالی

--00سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ها

--075,542سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- اقلم متفرقه

)76(22,91594,005سود )زیان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

18)4,757()5,633(مالیات بر درآمد

)81(17,28289,248سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

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

)81(17,28289,248سود )زیان( خالص

--سود )زیان( پایه هر سهم

--00سود )زیان( پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی

--00سود )زیان( پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی

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

--00سود )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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كد صنعت: وپسا2پارت ماشین سازه پارس نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 450403شماره اطلعیه :

--گردش حساب سود )زیان( انباشته

)81(17,28289,248سود )زیان( خالص

87,29215,880450سود )زیان( انباشته ابتدای دوره

0)4,767()4,767(تعدیلت سنواتی

82,52511,113643سود )زیان( انباشته ابتدای دوره تعدیل  شده

423)13,374()70,000(سود سهام  مصوب

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

--)2,261(12,525سود )زیان( انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته

--00انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

)66(29,80786,987سود قابل تخصیص

)81()4,462()864(انتقال به اندوخته  قانونی 

--00انتقال به سایر اندوخته ها

)65(28,94382,525سود )زیان( انباشته  پایان  دوره

)81(948سود )زیان( خالص هر سهم– ریال

1,846,0001,846,0000سرمایه
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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(

كد صنعت: وپسا2پارت ماشین سازه پارس نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 450403شماره 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

14,839 81,894452جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی

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

14,839 81,894452جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی

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

0 --0سود سهام دریافتی

0 --0سود پرداختی بابت استقراض

528 (27)383سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها

(13,374) 423(70,000)سود سهام پرداختی

(12,846) جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی 

بابت تأمین مالی

(69,617)442

--مالیات بر درآمد

(724) 979(7,812)مالیات بر درآمد پرداختی

--فعالیت های سرمایه گذاری

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

(1,479) (68)(469)وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود

0 --0وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود

(90) --0وجوه 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
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد
1,846,000 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(

كد صنعت: وپسا2پارت ماشین سازه پارس نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 450403شماره اطلعیه :

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

0 --0وجوه 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

(1,569) (70)(469)جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری

(300) --3,996جریان 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

0 --0وجوه دریافتی حاصل از استقراض

0 --0بازپرداخت اصل استقراض

0 --0جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی

(300) --3,996خالص افزایش )كاهش( در موجودی نقد

1,783 (17)1,483موجودی نقد در ابتدای دوره

0 --0تآثیر تغییرات نرخ ارز

1,483 5,479269موجودی نقد در پایان دوره

0 --0مبادلت غیرنقدی
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