
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
678,347 میلیون ریال 

1395/12/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1395/06/31 )حسابرسی شده(

272002 كد صنعت: فنوالگروه كارخانه های تولیدی نورد آلمینیوم نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 309057شماره اطلعیه :

بند مقدمه

1. ترازنامه شرکت گروه کارخانه¬هاي تولیدي نورد آلومینیوم )سهامي عام( در تاریخ 31 شهریورماه 1395 و صورت هاي سود و زیان وجریان وجوه  نقد آن براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاریخ مزبور، همراه با یادداشت هاي 

توضیحي1تا 31 پیوست، مورد بررسي اجمالي این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت صورتهاي مالي میان دوره¬اي با هیاتت مدیره شرکت است. مسئولیت این موسسه، بیان نتیجه¬گیري درباره صورتهاي مالي یاد شده بر اساس بررسي 

اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي این موسسه بر اساس "استاندارد بررسي اجمالي2410"،انجام شده است.بررسي اجمالي اطلعات مالي میان دوره¬اي شامل پرس و جو، عمدتا  از مسئولین امور مالي وحسابداري وبکارگیري روشهاي تحلیلي و سایر روشهاي 

بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است ودر نتیجه، این موسسه نمي¬تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمي که معمول  در حسابرسي قابل شناسایي است، آگاه مي¬شود واز این 

رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي¬کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

گزارش نسبت به صورت های مالی

گزارش بررسی اجمالی اطلعات مالی میاندوره ای

گروه كارخانه های تولیدی نورد آلمینیومبه هیئت مدیره
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3. مالیات عملکرد سالهاي 1391 و 1392 شرکت براساس برگهاي تشخیص مالیات صادره که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته جمعا  به میزان 6/8میلیارد ر بر مبالغ ذخیره شده در حسابها از این بابت فزوني دارد. ضمن آنکه بابت عملکرد 

سال 1394 ذخیره مالیات در حسابها لحاظ نشده و مالیات عملکرد دوره مالي مورد گزارش بر اساس سود ابرازي محاسبه و در حسابها منظور شده که به نظر این مؤسسه، با توجه به سوابق مالیاتي شرکت احتمال تحمل مالیات اضافي وجود دارد. 

لیکن، تعیین میزان تعهدات قطعي مالیاتي شرکت پس از مشخص شدن نتایج اعتراض به برگ هاي تشخیص مالیات صدرالشاره و بررسي و اظهارنظر نهایي مقامات مالیاتي نسبت به عملکرد سال 1394 و دوره مورد گزارش، امکان¬پذیر مي 

باشد.

4. سرفصل دریافتني¬هاي تجاري و غیرتجاري جمعا  شامل مبلغ 62 میلیارد ر خالص اقلم راکد و سنواتي مي¬باشد که از بابت آن ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها منظور نشده است. نتایج اقدامات حقوقي شرکت نسبت به مبلغ 

3/17 میلیارد ر از مطالبات مذکور منجر به صدور حکم قطعي محاکم قضایي به نفع شرکت )معادل ارزش روز کال به میزان 43 میلیارد ر( گردیده است. علیهذا، به نظر این موسسه هرچند اعمال تعدیلتي در خصوص مطالبات مذکور در 

حسابها ضروري مي¬باشد. لیکن به دلیل عدم دسترسي به مستندات کافي در خصوص چگونگي بازیافت کامل مبالغ مزبور، تعیین میزان ذخیره مورد نیاز در شرایط حاضر براي این موسسه امکان¬پذیر نمي¬باشد.

5. موارد قابل ذکر درخصوص تضامین موضوع یادداشت توضیحي 1-28 صورتهاي مالي به شرح زیر است:

-5-1 شرکت در سنوات قبل اقدام به تضمین مبلغ 322 میلیارد ر از تعهدات شرکت رنک زیراکس ایران نموده که با توجه به اعلم ورشکستگي شرکت اخیرالذکر )موضوع یادداشت توضیحي 5-1-4 صورتهاي مالي( تعیین میزان اثرات ناشي 

از تعهدات فوق¬الذکر بر صورتهاي مالي مورد گزارش، براي این موسسه مشخص نگردیده است. 

-5-2 شرکت درسنوات قبل اقدام به تضمین مقادیر معتنابهي از تعهدات شرکت آلومینیوم پارس نموده است. با توجه به اعلم ورشکستگي شرکت اخیرالشاره، بانک تجارت )یکي از طلبکاران( اقدام به اقامه دعوي به طرفیت اداره تصفیه امور 

ورشکستگي )به قائم مقامي شرکت آلومینیوم پارس(، شرکت آلومینیوم پارس و شرکت مورد گزارش مبني بر تأمین خواسته نموده است. در این ارتباط شعبه 14 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضایي شهید بهشتي در تاریخهاي 1394/04/23 و 

1395/03/24 اقدام به صدور رأي مبني بر قرار تأمین خواسته به مبلغ 405 میلیارد ر از اموال بلمعارض )اموال غیرمنقول( خواندگان تا پایان رسیدگي نموده و اموال غیرمنقول شرکت در توقیف قرار گرفته و پیرو آن راي بدوي و اصلحي 

شعبه فوق الذکر در تاریخ 1394/08/03 و 1394/09/08 با احتساب 12میلیارد ر خسارت دادرسي به نفع بانک فوق الذکر صادر شده است. علوه بر این بانک ایران و اروپا )یکي دیگر از طلبکاران( نیز نسبت به مبلغ حدود 600 هزار 

یورو )براساس گزارش کارشناسان رسمي دادگستري به اداره امور تصفیه شرکت آلومینیوم پارس به میزان 98 هزار یورو تعیین شده( از تضامین، اقدام به دعوي حقوقي نموده که تاکنون نتیجه آن مشخص نشده است. با توجه به مراتب فوق، تعیین 

میزان اثرات ناشي از تعهدات فوق الذکر بر صورتهاي مالي مورد گزارش در شرایط حاضر براي این موسسه مشخص نمي باشد.

نتیجه گیری مشروط

6. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 الي 5، این موسسه به مواردي که حاکي عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي یاد شده دربال، از تمام جنبه هاي با اهمیت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد 

نکرده است. 

تاكید بر مطالب خاص

7. توجه هیات مدیره محترم را به مطلب مندرج در یادداشت توضیحي 2-28 صورتهاي مالي در رابطه با مطالبه مبلغ 35 میلیارد ر توسط شهرداري اراک بابت تخلفات ساختماني شرکت که مورد اعتراض قرار گرفته، جلب مي نماید. نتیجه 

گیري این موسسه در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.

بندهای توضیحی
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8. صورتهاي مالي سال منتهي به 29 اسفندماه 1394 شرکت توسط موسسه حسابرسي دیگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 30 خردادماه 1395 آن موسسه نسبت به صورت هاي مالي مزبور نظر "مشروط" اظهار شده است.

سایر موارد

9. در رابطه با چک لیست سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در زمینه رعایت مقررات و ضوابط حاکم بر شرکتهاي پذیرفته شده، مورد بررسي این موسسه قرار گرفته که به مواردي حاکي از عدم رعایت مقررات و ضوابط مزبور توسط 

شرکت، برخورد نگردیده است.

17آبان1395تاریخ تهیه گزارش

موسسه حسابرسی بهراد مشار

زمان امضا كننده شماره عضویتسمت

20:38:31 1395/08/29 مجیدرضا بیرجندی 841376شریک موسسه بهراد مشار

20:46:22 1395/08/29 فریده شیرازی 800458مدیر موسسه بهراد مشار
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درصد تغییردرصد تغییردر تاریخترازنامه شرح در تاریخدر تاریخدر تاریخ 1395/06/311394/12/291395/06/311394/12/29

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

10,83016,606)35( 105,69838,672173      پرداختنی های تجاری      موجودی نقد

00-- 49,89232,11355      پرداختنی های غیرتجاری      سرمایه گذاری  های كوتاه مدت

144,022103,86539 )4(6,0166,280      مالیات پرداختنی      دریافتنی  های تجاری

43,67943,1691 1,6541,14744      سود سهام پرداختنی      دریافتنی  های غیرتجاری

236,274225,0535 )10(173,433193,166      تسهیلت مالی      موجودی مواد و كال

20,16815,21233 --00      ذخایر      پیش پرداخت ها و سفارشات

00-- )45(10,21418,476      پیش دریافت های جاری      دارایی های نگهداری شده برای فروش

454,973403,90513       بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری جمع دارایی های جاری

شده برای فروش

00--

-- 346,907289,85420جمع بدهی های جاری      دارایی  های غیرجاری

2,6092,4307 --      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

11,86511,8690 )26(81,369110,571      تسهیلت مالی بلندمدت      دارایی های نامشهود

738,498740,0230 80,23067,86318      ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان      دارایی های ثابت مشهود

00-- )9(161,599178,434      جمع بدهی های غیرجاری      سایر دارایی ها

752,972754,3220 508,506468,2889      جمع بدهی ها      جمع دارایی های غیرجاری

--      حقوق صاحبان سهام      

678,347678,3470      سرمایه      

--00      افزایش )كاهش( سرمایه در جریان      

--00      صرف )كسر( سهام      

--00      سهام خزانه      

5,6775,2578      اندوخته قانونی      
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7,1627,1620      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--

--)827(8,253      سود )زیان( انباشته      

699,439689,9391جمع حقوق صاحبان سهام      

1,207,9451,158,2274 1,207,9451,158,2274جمع 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 

1394/12/29منتهی به1395/06/311394/06/31

-- سود )زیان( خالص

372,997764,130 45 541,900 درآمدهای عملیاتی

)303,476()605,403( 52 )460,847( بهای تمام  شده درآمدهای عملیاتی

69,521158,727 17 81,053 سود )زیان( ناخالص

)18,140()36,285( 25 )22,692( هزینه های فروش، اداری و عمومی

00 -- 0 سایر درآمدهای عملیاتی

)24,301()47,106( )11( )21,546( سایر هزینه های عملیاتی

27,08075,336 36 36,815 سود )زیان( عملیاتی

)28,778()39,614( )22( )22,515( هزینه های مالی

00 -- 0 سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ها

3,85225,256 )62( 1,459 سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- اقلم متفرقه

2,15460,978 632 15,759 سود )زیان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

00 -- )3,546( مالیات بر درآمد

2,15460,978 467 12,213 سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

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

2,15460,978 467 12,213 سود )زیان( خالص

-- سود )زیان( پایه هر سهم

00 -- 0 سود )زیان( پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی

00 -- 0 سود )زیان( پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی

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

00 -- 0 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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2,15460,978 467 12,213 سود )زیان( خالص

)57,838()57,838( -- 2,983 سود )زیان( انباشته ابتدای دوره

)3,810()3,810( 0 )3,810( تعدیلت سنواتی

)61,648()61,648( )99( )827( سود )زیان( انباشته ابتدای دوره تعدیل  شده

00 -- )2,713( سود سهام  مصوب

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

)61,648()61,648( )94( )3,540( سود )زیان( انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته

00 -- 0 انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

)59,494()670( -- 8,673 سود قابل تخصیص

0)157( -- )420( انتقال به اندوخته  قانونی 

00 -- 0 انتقال به سایر اندوخته ها

)59,494()827( -- 8,253 سود )زیان( انباشته  پایان  دوره

390 500 18 سود )زیان( خالص هر سهم– ریال

678,347678,347 0 678,347 سرمایه
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1395/12/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1395/06/31 )حسابرسی شده(

272002 كد صنعت: فنوالگروه كارخانه های تولیدی نورد آلمینیوم نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 309057شماره اطلعیه :

صورت جریان وجوه نقد

واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی شده  شرح
منتهی به  1395/06/31

واقعی دوره 6 ماهه حسابرسی شده 
منتهی به  1394/06/31

واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی 
شده منتهی به  1394/12/29

درصد تغییر

--فعالیت های عملیاتی

75,53233,78712499,916جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی

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

75,53233,78712499,916جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی

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

0--00سود سهام دریافتی

(70,371)(15)(33,244)(28,383)سود پرداختی بابت استقراض

19617413307سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها

(226)2,436(87)(2,206)سود سهام پرداختی

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

پرداختی بابت تأمین مالی

(30,393)(33,157)(8)(70,290)

--مالیات بر درآمد

0--0(3,810)مالیات بر درآمد پرداختی

--فعالیت های سرمایه گذاری

1,305526,000506وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود

(8,606)(2)(5,466)(5,343)وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود

0--00وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود

(1)--00وجوه 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

811 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
678,347 میلیون ریال 

1395/12/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1395/06/31 )حسابرسی شده(

272002 كد صنعت: فنوالگروه كارخانه های تولیدی نورد آلمینیوم نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 309057شماره اطلعیه :

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

(8,101)(26)(5,461)(4,038)جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری

21,525--(4,831)37,291جریان 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

58,87550,14417114,158وجوه دریافتی حاصل از استقراض

(122,869)134(43,536)(101,942)بازپرداخت اصل استقراض

(8,711)--6,608(43,067)جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی

12,814--1,777(5,776)خالص افزایش )كاهش( در موجودی نقد

16,6063,7923383,792موجودی نقد در ابتدای دوره

0--028تآثیر تغییرات نرخ ارز

10,8305,5979316,606موجودی نقد در پایان دوره

0--00مبادلت غیرنقدی

911 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
678,347 میلیون ریال 

1395/12/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1395/06/31 )حسابرسی شده(

272002 كد صنعت: فنوالگروه كارخانه های تولیدی نورد آلمینیوم نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 309057شماره اطلعیه :

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

درصد  تغییرنوع گروه یا محصول واحد

1395/06/31حسابرسی شده منتهی به 

واقعی  دوره 6 ماهه 

1394/06/311394/12/29حسابرسی شده منتهی به  منتهی به

واقعی حسابرسی شده سال مالی 

520)6.32(326348تن ورق کامپوزیت

3,9193,6407.667,525تن ورق آلومینیومي

541)36.78(220348تن کویل آلومینیومي

1,03989216.482,202تن تسمه آلومینیومي

161323.0826تن محصولت درجه 2

944)6.30(372397تن محصولت کلد)کویل،ورق،تسمه(

5,8925,6384.5111,758 جمع

مقدار فروش

درصد تغییر واحد نوع گروه یا محصول
واقعی  دوره 6 ماهه 

حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به  1395/06/311394/06/31

واقعی حسابرسی شده سال مالی 

1394/12/29منتهی به

36532412.65575تنورق کامپوزیت

5,815)92.12(2383,020تنمحصولت کارمزدي )خدمات(

3,795891325.932,158تنورق آلومینیومي

387)2.42(242248تنکویل آلومینیومي

1,0439687.752,292تنتسمه آلومینیومي

160100.0023تنمحصولت درجه 2

776)22.56(333430تنمحصولت کلد)کویل،ورق،تسمه(

6,0325,8812.5712,026جمع

1011 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
678,347 میلیون ریال 

1395/12/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1395/06/31 )حسابرسی شده(

272002 كد صنعت: فنوالگروه كارخانه های تولیدی نورد آلمینیوم نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 309057شماره اطلعیه :

مبلغ فروش

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

واقعی  دوره 6 ماهه 

1395/06/311394/06/31

واقعی حسابرسی شده  سال مالی 

1394/12/29 منتهی به

33,76329,15315.8153,254میلیون رورق کامپوزیت

126,889)82.24(11,19162,997میلیون رمحصولت کارمزدي )خدمات(

324,03694,308243.59210,431میلیون رورق آلومینیومي

40,673)13.69(23,09126,753میلیون رکویل آلومینیومي

111,683108,6232.82242,622میلیون رتسمه آلومینیومي

1,2300100.001,658میلیون رمحصولت درجه 2

88,603)27.87(36,90651,163میلیون رمحصولت کلد)کویل،ورق،تسمه(

541,900372,99745.28764,130جمع

1111 از


