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1,000,000 میلیون ریال 

1394/06/31 1,200,000 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1394/06/31 )حسابرسی شده(
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بند مقدمه

1. 1.صورت هاي مالي تلفیقي گروه و شرکت ماشین سازي اراک ) سهامي عام ( شامل ترازنامه ها به تاریخ 31 شهریور ماه 1394 و صورت هاي سود و زیان و جریان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاریخ مزبور و یادداشت هاي توضیحي 1 

تا 41، توسط این موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 2.مسئولیت تهیه صورت هاي مالي یاد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهیه صورت هاي مالي است به گونه اي که این صورتها عاري از 

تحریف با اهمیت ناشي از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. 3.مسئولیت این موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي یاد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ایجاب مي کند این موسسه، الزامات آیین رفتار حرفه اي را رعایت و حسابرسي را به 

گونه اي برنامه ریزي و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورت هاي مالي، اطمینان معقول کسب شود.

حسابرسي شامل اجراي روش هایي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و دیگر اطلعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابي خطرهاي تحریف با اهمیت ناشي از تقلب یا 

براي ارزیابي این خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهیه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل هاي  اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. 

داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنین شامل ارزیابي مناسب بودن رویه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابي کلیت ارائه صورت هاي مالي است.

این موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به    صورت هاي مالي، کافي و مناسب است.

همچنین این موسسه مسئولیت دارد ضمن ایفاي وظایف بازرس قانوني، موارد لزم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانوني مقرر در اصلحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

مبانی اظهار نظر مشروط

گزارش نسبت به صورت های مالی

گزارش حسابرس مستقل

ماشین سازی اراکبه مجمع عمومی صاحبان سهام
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4. 4.با توجه به ماهیت عملیات شرکت اصلي ، استانداردهاي ناظر بر گزارشگري مالي در خصوص گزارشگري اطلعات مالي بر حسب قسمت¬هاي مختلف رعایت نشده است. همچنین در سال مورد گزارش، هزینه هاي ناشي از عدم استفاده 

موثر از ظرفیت قابل دسترس تولید در شرکت اصلي به طور کامل شناسایي نشده است. با توجه به مراتب فوق اعمال تعدیلتي بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضروري است، لیکن به دلیل فقدان اطلعات کافي تعیین آثار آن در حال حاضر براي 

این موسسه میسر نمي باشد.

5. 5.به موجب آراي هیئت حل اختلف مالیاتي صادره از سوي سازمان امور مالیاتي، به دلیل عدم پذیرش معافیت درآمد حاصل از مناطق ویژه اقتصادي، مالیات عملکرد سال¬هاي 1391و 1392 به ترتیب به مبالغ 105.115 میلیون ر و 

67.763 میلیون ر بیش از مالیات ابرازي شرکت اصلي تعیین گردیده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته که تاکنون نتیجه آن مشخص نشده و از این بابت نیز ذخیره مالیات در حسابها منظور نگردیده است. همچنین مالیات عملکرد سال 

1393 و سال مورد گزارش نیز با درنظر داشتن معافیت مزبور محاسبه و در حسابها منظور شده که باتوجه به مراتب فوق و نیز آیین¬نامه هزینه¬هاي قابل قبول مالیاتي، تخصیص ذخیره مالیات و اعمال تعدیلتي بر صورتهاي مالي مورد 

گزارش ضروري است، که تعیین میزان دقیق آن در شرایط حاضر براي این موسسه مقدور نگردیده و منوط به رسیدگي و اعلم نظر نهایي مسئولین مالیاتي مي باشد.

6. 6.بر اساس رسیدگي¬هاي انجام شده، حساب¬هاي في مابین شرکت اصلي با شرکت¬ هاي فرعي مهندسي و ساختمان ماشین سازي اراک و پایساز به ترتیب مبالغ 41.506 میلیون ر و 30.251 میلیون ر مغایرت دارد. همچنین طبق 

صورتهاي مالي حسابرسي نشده شرکت فرعي وست سان ترید که مبناي تلفیق قرار گرفته مبلغ 49.627 میلیون ر تحت سرفصل سایر داراییها منعکس گردیده که قابلیت بازیافت آن محرز نگردیده است. با توجه به مراتب فوق حصول اطمینان از 

عدم نیاز به اعمال تعدیلتي بر صورتهاي مالي مورد گزارش میسر نگردیده است.

7. 7.سرفصل¬هاي حساب هاي دریافتني، سفارشات و پیش پرداخت ها و موجودي مواد و کال در شرکت اصلي به ترتیب شامل مبالغ 87.428 میلیون ر، 71.837 میلیون ر و 29.138 میلیون ر اقلم راکد و فاقد گردش مي باشند که از 

بابت آنها صرفا مبلغ 8.613 میلیون ر ذخیره کاهش ارزش در حسابها منظور گردیده است. به دلیل عدم ارائه مستندات و اطلعات کافي در خصوص داراییهاي فوق¬الذکر، حصول اطمینان از قابلیت بازیافت مطالبات و موجودي هاي مزبور و 

همچنین کفایت ذخیره منظور شده در حسابها، در شرایط حاضر براي این موسسه میسر نگردیده است.

8. 8.پاسخ تاییدیه¬هاي درخواستي در رابطه با حساب¬هاي دریافتني، پیش پرداخت¬ها، حساب¬هاي پرداختني و پیش¬دریافت¬ها به ترتیب به مبالغ 212.368 میلیون ر، 36.569 میلیون ر، 299.566 میلیون ر و 95.071 میلیون 

ر تا تاریخ این گزارش، واصل نگردیده است و این موسسه نیز نتوانسته است از طریق اجراي سایر روشهاي حسابرسي نسبت به اثبات مانده¬هاي فوق¬الذکر اقدام نماید. درچنین شرایطي آثار احتمالي ناشي از دریافت پاسخ تاییدیه¬هاي مزبور، 

بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي این موسسه مشخص نمي¬باشد.

اظهار نظر مشروط

به نظر این موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 و 5 و همچنین به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند¬هاي 6 تا 8، صورتهاي مالي یاد شده در بال، وضعیت مالي گروه و شرکت ماشین سازي اراک )سهامي عام(  .9 .9

در تاریخ 31 شهریور ماه 1394 و عملکرد مالي و جریان¬هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاریخ مزبور، ازتمام جنبه¬هاي بااهمیت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي¬دهد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی
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10. 10.مفاد مواد 128، 148 و 240 اصلحیه قانون تجارت، به ترتیب در خصوص  ثبت حدود اختیارات مدیرعامل در روزنامه رسمي کشور، تساوي حقوق صاحبان سهام در خصوص پرداخت هاي سود سهام و پرداخت سود سهامداران 

ظرف مهلت مقرر قانوني رعایت نشده است.

11. 11.پیگیري هاي شرکت جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 22 دي ماه 1393 صاحبان سهام، در خصوص حل مشکل معافیت مالیاتي، تجزیه سني بدهکاران، پرداخت سود تقسیمي مصوب مجمع 31 شهریور ماه 1392

، مشکل في مابین با شهرداري اراک در خصوص تعیین متراژ اراضي واقع شده در طرح تعریض میدان و خیابان اصلي کارخانه و رعایت دستورالعمل هاي اجرایي سازمان بورس و اوراق بهادار، منجر به نتیجه قطعي نشده است.

12. 12.معاملت مندرج در یادداشت توضیحي الف-2-39 صورتهاي مالي، به عنوان کلیه معاملت مشمول ماده 129 اصلحیه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره شرکت به اطلع این موسسه رسیده، 

مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملت مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأي گیري صورت پذیرفته است. نظر این موسسه به شواهدي حاکي از اینکه معاملت مزبور با شرایط 

مناسب تجاري و در روال عادي عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگردیده است.

13. 13.گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسي این موسسه قرار گرفته است. با توجه به 

رسیدگیهاي انجام شده، نظر این موسسه به موارد با اهمیتي که حاکي از مغایرت اطلعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد،  جلب نشده است.

14. 14.ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ، به شرح زیر رعایت نشده است:

-14-1 افشا اطلعات و صورتهاي مالي میان دوره¬اي 3 ماهه حسابرسي نشده ظرف مهلت مقرر. 

-14-2 افشا صورت هاي مالي میان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده ظرف مهلت مقرر.

-14-3 افشا صورتهاي مالي تلفیقي حسابرسي نشده 31 شهریور ماه 1394 ظرف مهلت مقرر. 

-14-4 افشا برنامه هاي آتي مدیریت و پیش بیني عملکرد سالنه فقط براي شرکت اصلي.
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-14-5 ارائه اظهارنظر حسابرس نسبت به برنامه هاي آتي مدیریت و پیش بیني عملکرد سالنه ظرف مهلت مقرر. 

-14-6 افشا پیش بیني عملکرد سالنه گروه براساس عملکرد واقعي 3 و 9 ماهه.

-14-7 افشا صورتهاي مالي میان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده شرکت هاي تحت کنترل )فرعي( ظرف مهلت مقرر.

-14-8 افشا فوري رویدادهاي موثر بر عملیات و سایر اطلعات مهم موثر از جمله تصمیمات مجامع عمومي برگزار شده، تغییر در نمایندگان اشخاص حقوقي هیئت مدیره و تعدیلت سنواتي با اهمیت.

-14-9 ارائه صورتجلسه مجامع عمومي 22 دي ماه 1393 و 12 اسفند ماه 1393 به مرجع ثبت شرکت ها ظرف مهلت مقرر. 

-14-10 ارائه اصلح جدول زمان بندي پرداخت سود نقدي ظرف مهلت مقرر.  

-14-11 پرداخت کامل سود سهام مصوب مجمع عمومي ظرف مهلت مقرر و طبق برنامه اعلم شده و اعلم خط مشي تقسیم سود به سازمان بورس و اوراق بهادار.

-14-12 در ارتباط با تقسیم سود پیشنهادي هیئت مدیره به شرح یادداشت توضیحي 40، توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به تعدیلت ناشي از بند 5 این گزارش جلب مي نماید.  

-14-13 حد نصاب مربوط به سهام شناور شرکت.

-14-14 الزامات افشاي کامل اطلعات و معاملت با اشخاص وابسته.

15. 15.در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرایي مبارزه با پولشویي توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعملهاي اجرایي مرتبط، در چارچوب چک لیستهاي ابلغي مرجع ذیربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط 
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این موسسه مورد ارزیابي قرار گرفته است. در این رابطه به دلیل عدم تمهیدات لزم توسط واحد مورد رسیدگي به منظور رعایت قانون مبارزه با پولشویي مشتمل بر استقرار واحد مبارزه با پولشویي، تعیین شخص مسئول و معرفي آن به واحد 

اطلعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارایي، نگهداري کامل اطلعات طرف هاي معامله با واحد مورد رسیدگي و سایر مفاد مندرج در قانون و آیین نامه  هاي لزم الجراي مربوط، امکان کنترل رعایت قوانین و مقررات یاد شده، براي این 

موسسه امکان¬پذیر نگردیده است.

18آذر1394تاریخ تهیه گزارش

موسسه حسابرسی آریان فراز

زمان امضا كننده شماره عضویتسمت

17:15:30 1394/10/05 داریوش امین نژاد 800090شریک موسسه آریان فراز

17:19:55 1394/10/05 مهدی سوادلو 800401مدیر موسسه آریان فراز
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درصد تغییردرصد تغییردر تاریخترازنامه شرح در تاریخدر تاریخدر تاریخ 1394/06/311393/06/311394/06/311393/06/31

بدهی ها دارایی های جاری
159,887103,73154 731,797641,52414      حسابها و اسناد پرداختنی تجاری      موجودی نقد

744,3621,038,370)28( 708,011527,75334      سایر حسابها و اسناد پرداختنی      سرمایه گذاریهای كوتاه مدت

00-- --00      بدهی به شركتهای گروه و وابسته      طلب از شركتهای گروه و شركتهای وابسته

1,463,0521,212,08121 1,203,4261,063,09813      پیش دریافتها      حصه جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

1,256,504338,802271 15,2027,611100      ذخیره مالیات بر درآمد      سایر حسابها و اسناد دریافتنی

1,587,8781,579,6921 91,82311,077729      حصه جاری تسهیلت مالی دریافتی      موجودی مواد و كال

181,028216,495)16( )85(68,328446,260      سود سهام پیشنهادی و پرداختنی      پیش پرداختها

5,392,7114,489,17120 2,818,5872,697,3234جمع بدهیهای جاریجمع داراییهای جاری

185,779175,8646 --00      حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت      سرمایه گذاریهای بلند مدت

454,741363,38925 )71(5,35418,205      تسهیلت مالی دریافتی بلند مدت      داراییهای ثابت پس از كسر استهلک

00-- 224,792186,15921      ذخیره مزایای پایان خدمت      داراییهای نامشهود

00-- 230,146204,36413جمع بدهیهای غیر جاری      حسابها و اسناد دریافتنی تجاری)بلند مدت(

00-- 3,048,7332,901,6875جمع بدهیهای جاری و غیر جاری      پیش پرداختهای سرمایه ای

83,76373,43914 --      حقوق صاحبان سهام      سایر داراییها

1,000,0001,000,0000      سرمایه      

--00      صرف سهام      

--1,144,2700      وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه      

100,000100,0000      اندوخته قانونی      

--00      اندوخته طرح و توسعه      

)25(823,9911,100,176      سود )زیان( انباشته      

724,283612,69218 3,068,2612,200,17639جمع حقوق صاحبان سهامجمع داراییهای غیر جاری

6,116,9945,101,86320 6,116,9945,101,86320جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع داراییها
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
1,000,000 میلیون ریال 

1394/06/31 1,200,000 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1394/06/31 )حسابرسی شده(

281301 كد صنعت: فاراکماشین سازی اراک نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 240193شماره اطلعیه :

واقعی  سال مالی صورت سود وزیان

1393/06/31حسابرسی شده منتهی به 1394/06/31حسابرسی شده منتهی به 
درصد تغییر

2,780,5632,784,0790فروش و درآمد ارائه خدمات

7)1,992,819()2,131,674(بهای تمام شده كالی فروش رفته

)18(648,889791,260سود )زیان( ناخالص

26)157,808()198,578(هزینه های عمومی, اداری و تشکیلتی

)76(16,19268,339خالص سایر درآمدها )هزینه ها( ی عملیاتی

)34(466,503701,791سود )زیان( عملیاتی

)29()4,302()3,064(هزینه های مالی

)28(79,633110,690درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

17,58414,69420خالص درآمد )هزینه( های متفرقه

)32(560,656822,873سود )زیان( قبل از اقلم غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری

--00اقلم غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات

)32(560,656822,873سود )زیان( قبل از كسر مالیات

)14()42,608()36,841(مالیات

)33(523,815780,265سود )زیان( خالص پس از كسر مالیات

919,356850,8458سود )زیان( انباشته در ابتدای سال )دوره( مالی

--)130,934(180,820تعدیلت سنواتی

1,100,176719,91153سود )زیان( انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده

1,623,9911,500,1768سود قابل تخصیص

--00اندوخته قانونی

--00اندوخته طرح و توسعه

--00سایر اندوخته ها

--00كاهش )افزایش( سرمایه از محل زیان)سود( انباشته

100)400,000()800,000(سود سهام مصوب مجمع

)25(823,9911,100,176سود انباشته در پایان دوره مالی

)69(238780سود هر سهم پس از كسر مالیات

2,200,0001,000,000120سرمایه
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
1,000,000 میلیون ریال 

1394/06/31 1,200,000 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1394/06/31 )حسابرسی شده(

281301 كد صنعت: فاراکماشین سازی اراک نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 240193شماره اطلعیه :

 دلیل تغییر اطلعات واقعی دوره منتهی به 1394/06/31 نسبت به اطلعات قبلی )حسابرسی شده(

-1 هزینه هاي صورت گرفته جهت احداث مجتمع آپارتماني 29 طبقه بابلسر تا پایان سال مالي منتهي به 31/06/1394 مبلغ  861ر130 میلیون ر مي باشد که در ترازنامه در سرفصل سرمایه گذاریهاي کوتاه مدت اعمال شده 
است .

-1 هزینه هاي صورت گرفته جهت احداث مجتمع آپارتماني 29 طبقه بابلسر تا پایان سال مالي منتهي به 31/06/1393 مبلغ 374ر115 میلیون ر مي باشد که در ترازنامه در سرفصل سرمایه گذاریهاي کوتاه مدت اعمال شده 
است .

-2 توافقات بعمل آمده با کارفرماي پروژه فاز 14 پارس جنوبي در خصوص مالیات بر ارزش افزوده پروژه مذکور منجر به اعمال تعدیلت سنواتي و تغییر فروش دوره مالي منتهي به 31/06/1393 به مبلغ 820ر200 میلیون 
ر شده است .

 دلیل تغییر اطلعات واقعی دوره منتهی به 1393/06/31 نسبت به اطلعات قبلی )حسابرسی شده(
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