کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
نماد :ذوب

شركت :سهامی ذوب آهن اصفهان

شماره اطلعیه 271613 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1394/12/29حسابرسی شده)

كد صنعت271052 :

سرمایه ثبت شده 7,868,406 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1394/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی صاحبان سهام

سهامی ذوب آهن اصفهان

گزارش نسبت به صورت های مالی
بند مقدمه
 .1صورتهاي مالي شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاریخ  29اسفندماه  1394و صورتهاي سود و زیان و جریان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاریخ مزبور و یادداشتهاي توضیحي  1تا  35توسط این
سازمان ،حسابرسي شده است.
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی
 .2مسئولیت تهیه صورتهاي مالي یاد شده طبق استانداردهاي حسابداري ،با هیئت مدیره شرکت است .این مسئولیت شامل طراحي ،اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهیه صورتهاي مالي است به گونهاي که این صورتها ،عاري از تحریف با
اهمیت ناشي از تقلب یا اشتباه باشد.
بند مسئولیت حسابرس
 .3مسئولیت این سازمان ،اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي یاد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است .استانداردهاي مزبور ایجاب ميکند این سازمان الزامات آئین رفتار حرفهاي را رعایت و حسابرسي را به
گونهاي برنامهریزي و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهاي مالي ،اطمینان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهایي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و دیگر اطلعات افشا شده در صورتهاي مالي است .انتخاب روشهاي حسابرسي ،به قضاوت حسابرس ،از جمله ارزیابي خطرهاي تحریف با اهمیت ناشي از تقلب یا
اشتباه در صورتهاي مالي ،بستگي دارد .براي ارزیابي این خطرها ،کنترلهاي داخلي مربوط به تهیه وارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرایط موجود ،و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي
واحد تجاري ،بررسي ميشود .حسابرسي همچنین شامل ارزیابي مناسب بودن رویههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هیئتمدیره و نیز ارزیابي کلیت ارائه صورتهاي مالي است.
این سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ،براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي ،کافي و مناسب است.
همچنین این سازمان مسئولیت دارد به عنوان بازرس قانوني ،موارد عدم رعایت الزامات قانوني مقرر در اصلحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نیز سایر موارد لزم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
مبانی اظهار نظر مشروط

 1از 14

شركت :سهامی ذوب آهن اصفهان

نماد :ذوب

شماره اطلعیه 271613 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1394/12/29حسابرسی شده)

كد صنعت271052 :

سرمایه ثبت شده 7,868,406 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1394/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

 .4باتوجه به یادداشت توضیحي  8صورتهاي مالي ،علیرغم اینکه شرکت داراي واحدهاي تجاري فرعي و وابسته ميباشد ،لیکن صورتهاي مالي تلفیقي گروه را ارائه نکرده که با توجه به اهمیت اقلم صورتهاي مالي شرکتهاي مزبور این امر بر
خلف استانداردهاي حسابداري است.
 .5بابت مبلغ 676ر 6میلیارد ر خرید مواد اولیه (شامل سنگ آهن ،ذغالسنگ ،کک آهک و  )...از منابع مختلف ،قرارداد یا الحاقیه قرارداد قبلي منعقد نگردیده(مبلغ 469ر 2میلیارد ر از مبلغ مزبور قرارداد قطعي آن در سال  1395منعقد
شده) و مبالغ بر اساس قرارداد سنوات قبل و یا به صورت عليالحساب در حسابها منظور گردیده است .هرچند انجام تعدیلتي از این بابت در حسابها ضروري ميباشد ،لیکن تعیین تعدیلت مورد لزوم براي این سازمان میسر نگردیده است.
 .6به استناد برگ تشخیص مالیات صادره توسط اداره امور مالیاتي از بابت مالیات بر درآمد عملکرد سال مالي  ،1393مبلغ  984/8میلیارد ر کسر ذخیره وجود دارد .مضافا طبق برگ مطالبه بابت مالیات تکلیفي سال  1392مبلغ  4/7میلیارد
ر درخواست گردیده و کسري مالیات حقوق سال مذکور طبق گزارش حسابرسي مالیاتي مبلغ  53/7میلیارد ر اعلم گردیده (جمعا مبلغ  58/4میلیارد ر) و جهت سنوات  1393و سال مالي مورد گزارش برگ مطالبه صادر نگردیده که از
بابت موارد فوق نیز ذخیرهاي در حسابها منظور نشده است .هر چند احتساب ذخیره در حسابها بابت مالیات عملکرد و تکلیفي سنوات یاد شده ضروري است ،لیکن تعیین تعدیلت مورد لزوم براي این سازمان میسر نگردیده است.
 .7از بابت هزینه هاي تحقق یافته و پرداخت نشده (از جمله ذخیره مرخصي کارکنان و هزینه مالي تسهیلت مالي دریافتي) ذخیره لزم در حسابها منظور نگردیده است .مضافا بر خلف رویه مورد عمل شرکت ،مانده مطالبات ارزي شرکت
عمدتا بر اساس نرخ آزاد ارز تسعیر نشده است .هر چند از بابت موارد فوق انجام تعدیلت ضروري است ،لیکن در شرایط حاضر تعیین تعدیلت لزم براي این سازمان میسر نگردیده است.
 .8به شرح توضیحات مندرج در یادداشت توضیحي 5-1-4-1صورتهاي مالي ،برخلف توافقات صورت گرفته به موجب صورتجلسه مورخ 1391/7/22که میزان بدهي موسسه صندوق حمایت و بازنشستگي کارکنان فولد به مبلغ 300ر3
میلیارد ر مورد تأیید قرار گرفته ،صندوق یاد شده طي نامه شماره  93/1/530/24مورخ  1393/3/26ادعاي مطالبات به مبلغ 224ر 5میلیارد ر از شرکت ذوبآهن اصفهان را نموده است(تاییدیه درخواستي طي سال مالي مورد گزارش
دریافت نگردیده است)  .شایان ذکر اینکه در پایان سال مالي مورد گزارش مانده مطالبات از صندوق فوق¬الذکر بالغ بر 599ر 4میلیارد ر (سال مالي قبل210ر 4میلیارد ر) ميباشد که اقدامات حقوقي انجام شده در خصوص وصول مطالبات
فوقالذکر به نتیجه نهایي منجر نشده است .تعیین آثار احتمالي ناشي از این بابت براي این سازمان میسر نگردیده و منوط به رأي نهایي مراجع قضایي ميباشد.
 .9به شرح یادداشت توضیحي  6-4صورتهاي مالي ،در پایان سال مالي مورد گزارش موجودي کالي در جریان ساخت شرکت شامل مقدار  687هزار تن کک ریز دانه (سال مالي قبل  815هزار تن) به مبلغ 571ر 4میلیارد ر (معادل 75
درصد موجودي کالي در جریان ساخت) ميباشد .قابل ذکر اینکه طي سال مالي مورد گزارش مقدار  80هزار تن از کک مذکور  33درصد پایینتر از قیمت تمام شده به فروش رسیده است .با توجه به مراتب فوق ،بازیافت تمامي مبلغ فوق و در
نتیجه عدم نیاز به محاسبه زیان کاهش ارزش براي این سازمان محرز نميباشد.
 .10به شرح یادداشت توضیحي  8صورتهاي مالي 95 ،درصد سهام شرکت ذغالسنگ البرز شرقي متعلق به شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان ميباشد که بر اساس صورتهاي مالي حسابرسي شده مورخ  1394/9/30شرکت مذکور ،زیان انباشته
آن شرکت مبلغ 238ر 1میلیارد ر
(حدود چهار برابر سرمایه ثبت شده) ميباشد .مستنداتي دال بر بررسي ارزش فعلي سرمایهگذاري مزبور و عدم ضرورت محاسبه زیان کاهش ارزش از بابت سرمایهگذاري مزبور به این سازمان ارائه نشده است.
 .11بشرح یادداشتهاي توضیحي  10 ،2-5-2و  22صورتهاي مالي ،طي سال مالي مورد گزارش بخشي از زمینهاي شرکت مورد تجدید ارزیابي قرار گرفته و از این بابت مبلغ 312ر 25میلیارد ر بعنوان مازاد تجدید ارزیابي محاسبه و تحت
عنوان مازاد تجدید ارزیابي درسرفصل حقوق صاحبان سهام طبقهبندي گردیده که به دلیل عدم ارائه مستندات کافي در خصوص مبالغ تجدید ارزیابي و همچنین داشتن معارض ،تصرف عدواني ،واگذاري به سایرین در سنوات قبل در خصوص بخش
عمده اي از زمینهاي مزبور ،تعیین آثار احتمالي از این بابت بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي این سازمان مشخص نميباشد.

 2از 14

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
شركت :سهامی ذوب آهن اصفهان
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سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

 .12به شرح یادداشت توضیحي  10-2صورتهاي مالي ،طي سال مالي  1389مقدار 190ر 20هکتار از زمینهاي شرکت به ارزش دفتري 514ر 1میلیارد ر به نام سازمان ملي زمین و مسکن انتقال یافته ،لیکن صرفا مبلغ  630میلیارد ر
آن (بابت 400ر 8هکتار) از حسابها خارج گردیده است .شایان ذکر اینکه شرکت جهت ابطال اسناد انتقال یافته اقدام به طرح دعوي در دیوان عدالت اداري نموده که نتیجه آن تا تاریخ این گزارش مشخص نگردیده است .همچینن براساس تاییدیه
مدیریت امور حقوقي شرکت ،شرکت شهرک صنعتي شهر فولد نسبت به 500ر 2هکتار از زمینهاي مذکور که در سنوات قبل به شرکت مزبور واگذارگردیده و اسنادمالکیت آن انتقال نیافته ،اقدام به طرح دعوي حقوقي در مراجع قضایي بر علیه
شرکت نموده که نتیجه آن تاکنون مشخص نشده است .آثار احتمالي ناشي از موارد فوق براي این سازمان مشخص نگردیده و منوط به راي نهایي مراجع قضایي ميباشد.
 .13پاسخ تاییدیه هاي درخواستي در ارتباط با مانده دریافتنيهاي تجاري و غیرتجاري به مبلغ  49میلیارد ر ،پیش پرداختها (جاري و سرمایه اي) به مبلغ  81میلیارد ر ،پیشدریافتها به مبلغ  59میلیارد ر و همچنین پاسخ تاییدیه هاي
درخواستي از سازمان هاي امور مالیاتي ،تامین اجتماعي و محیط زیست تا تاریخ این گزارش واصل نگردیده و این سازمان نیز نتوانسته است از طریق اجراي سایر روشهاي حسابرسي ،آثار احتمالي ناشي از دریافت تاییدیههاي مزبور بر
صورتهاي مالي مورد گزارش را تعیین نماید .مضافا نتایج حاصل از مطابقت پاسخ تاییدیههاي دریافتي با دفاتر شرکت داراي مغایرات به شرح زیر ميباشد که دلیل توجیهي آن به این سازمان ارائه نشده است.
(بمانده طبق صورتهاي مالي بدهکارستانکار)
میلیون ر

مانده طبق تاییدیه بدهکار(بستانکار)

میلیون ر

میلیون ر
353ر90

شرکت فرآوردههاي نسوز آذر
شرکت ریل کوتنر

(324ر)72

460ر579

شرکت مهندسي قائم سپاهان
قرارگاه خاتم النبیاء

(293ر)17

شرکت زغالسنگ البرز شرقي
شرکت تعاوني آهنآلت تهران
شرکت پویش بازرگان ذوبآهن

677ر162

440ر668

413ر103

شرکت سیسکو گرجستان

مغایرت

127ر20
(561ر)85

(780ر)597
852ر101
(573ر)252
(458ر753ر)2

980ر88
286ر83
268ر68
821ر42

(959ر)554
410ر137
(412ر)285

558ر35
839ر32

(719ر759ر)2

261ر6

شرکت تام ایران خودرو(291ر315()43ر024)44ر1
اظهار نظر مشروط
 .14به نظر این سازمان ،به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي  4الي  7و همچنین به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي  8الي  ،13صورتهاي مالي یاد شده در بال ،وضعیت مالي شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان (سهامي عام) در
تاریخ  29اسفند ماه  1394و عملکرد مالي و جریانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاریخ مزبور ،از تمام جنبه هاي با اهمیت ،طبق استانداردهاي حسابداري ،به نحوه مطلوب نشان ميدهد.
تاكید بر مطالب خاص
 3از 14

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
شركت :سهامی ذوب آهن اصفهان

نماد :ذوب

شماره اطلعیه 271613 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1394/12/29حسابرسی شده)

كد صنعت271052 :

سرمایه ثبت شده 7,868,406 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1394/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

 .15اظهارنظر این سازمان در اثر مفاد بندهاي زیر مشروط نشده است:
- 1-15با توجه به یادداشت هاي توضیحي  6-1و  10-1صورتهاي مالي ،موجودي مواد و کال و داراییهاي ثابت مشهود در تاریخ ترازنامه از پوشش بیمه اي کافي برخوردار نميباشد .مضافا بیمه تمام خطر مسئولیت ،موضوع بند "ي" ماده 16
قراردادهاي تعدادي از پیمانکاران به این سازمان ارائه نگردیده است.
- 2-15 .15فعالیت شرکت در سال مالي مورد گزارش منجر به مبلغ189ر 11میلیارد ر زیان گردیده و بدهیهاي جاري 187ر 26میلیارد ر بر داراییهاي جاري فزوني یافته واقساط معوق تسهیلت پرداخت نشده در تاریخ ترازنامه مبلغ
863ر 5میلیارد ر ميباشد .قابل ذکر اینکه به دلیل عدم نقدینگي و عدم پرداخت به موقع اقساط تسهیلت دریافتي ،شرکت طي سال مالي مورد گزارش متحمل مبلغ 665ر 2میلیارد ر کارمزد و جریمه عدم تادیه به موقع اقساط گردیده
است(یادداشتهاي توضیحي  15و .)35
گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

 4از 14

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
شركت :سهامی ذوب آهن اصفهان

نماد :ذوب

شماره اطلعیه 271613 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1394/12/29حسابرسی شده)

كد صنعت271052 :

سرمایه ثبت شده 7,868,406 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1394/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

 .16موارد عدم رعایت الزامات قانوني مقرر در اصلحیه قانون تجارت بشرح زیر است:
- 1-16مفاد ماده  106مبني بر ثبت صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ (1394/12/24اصلح موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه).
 .16زیان انباشته شرکت در تاریخ ترازنامه بیش از  1/6برابر سرمایه ثبت شده آن است ،لذا شرکت مشمول مفاد ماده  141اصلحیه قانون تجارت ميباشد.
 .16در اجراي مفاد ماده  142اصلحیه قانون تجارت ،اقدامات شرکت در جهت انجام تکالیف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ  1394/4/30صاحبان سهام ،با توجه به بندهاي  15-1 ،9 ،8 ،6 ،4و  22این گزارش و همچنین موارد زیر به
نتیجه نهائي منجر نگردیده است:
الف -برنامه ریزي لزم جهت کنترل صحیح و ثبت به موقع کالي مصرفي در انبارکها و انبار گرداني موجودي انبارهاي مذکور در پایان سال مالي .طي سال مالي مورد گزارش کاردکس کال براي انبارکها تهیه نشده و موجودیها و مصارف آنها
ثبت نگردیده ،همچنین موجودي انبارکها در پایان سال مالي قابل شمارش و انبارگرداني نبوده است.
ب -تداوم پیگیري حقوقي از طریق مراجع قضایي جهت انتقال اسناد مالکیت زمین و ساختمانهاي شرکت بنام شرکت .اقدامات شرکت در خصوص اثبات مالکیت و اخذ اسناد مالکیت نسبت به زمینهاي مورد ادعاي شرکت(از جمله عرصه
ساختمانهاي واقع در فولد شهر ،سد آببند و اطراف آن ،باشگاه قایقراني و دریاچه اطراف آن ،مجموعه فرهنگي ورزشي بلوار شفق ،ورزشگاههاي ملت و نقش جهان ،زمین انبار بندر عباس و  8باب مغازه در خیابان قزوین تهران) به نتیجه نهایي
منجر نگردیده است.
ج -دقت لزم در برآورد و احجام و مدیریت بهینه بر عملیات اجرایي.طي سال مالي مورد گزارش نیز جهت تعدادي از قراردادها الحاقیه صادر گردیده است.
د -پیگیري لزم جهت تعیین تکلیف و استرداد وجوه بلوکه شده توسط بانکها .مبلغ  121میلیارد ر توسط بانکها بابت مابه التفاوت نرخ ارز بلوکه شده است (یادداشتهاي توضیحي  5-1-6-1و .)5-1-6-2
هـ -اقدام در خصوص تعیین تکلیف و رفع اختلف في مابین با شرکت قائم الرضا از طریق هیئت داوري اتاق بازرگاني اصفهان .در پایان سال مالي مورد گزارش مانده بدهي شرکت قائم الرضا بالغ بر  518میلیارد ر (سال مالي قبل 509
میلیارد ر) ميباشد.
و -برنامه ریزي لزم جهت فروش اقلم مازاد موجودي مواد و کال و پیگیري لزم در خصوص تعین تکلیف و وصول مطالبات .مانده دریافتنيهاي تجاري و غیرتجاري ،سفارشات و پیش پرداختها (جاري و سرمایه اي) ،داراییهاي در جریان
تکمیل و موجودي مواد و کال به ترتیب شامل مبالغ  957میلیارد ر (با احتساب  104میلیارد ر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول) 682 ،میلیارد ر 806 ،میلیارد ر و  418میلیارد ر اقلم راکد و نقل از سنوات قبل ميباشند.
ز -رعایت کامل الزامات قانوني در مورد کسر و پرداخت کسور قانوني .طي سال مالي مورد گزارش نیز الزامات پرداخت به موقع کسور قانوني و همچنین پرداخت سود سهام سنوات  1385الي  1387بطور کامل رعایت نگردیده است.
 .17طبق تائیدیه هاي واصله از اکثر بانکهاي طرف حساب ،آخرین امضاهاي مجاز شرکت به بانکهاي مذکور معرفي نگردیده است .مضافا تعداد  25فقره از حسابهاي بانکي شرکت طي سال مالي مورد گزارش راکد و فاقد عملیات بوده است.
 .18مبالغ ارزي مندرج در صورتحسابهاي ارزي فروشهاي صادراتي (یادداشت توضیحي  )23-5که مبناي ثبت دفاتر قرار گرفته است ،با ارزش اظهارشده مربوط در پروانه سبز گمرکي خروج کال مغایرت عمدهاي دارد که علت آن مشخص
نميباشد.
 .19به شرح یادداشت توضیحي  8-7صورتهاي مالي ،مبلغ  400میلیارد ر تحت عنوان سهم شرکت در مشارکت افزایش سرمایه در سهام شرکت پویش بازرگان در اختیار شرکت مزبور قرار گرفته است .زمان و نحوه افزایش سرمایه شرکت
یادشده به دلیل عدم برگزاري مجمع عمومي فوقالعاده شرکت مزبور ،براي این سازمان مشخص نميباشد.
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
شركت :سهامی ذوب آهن اصفهان

شماره اطلعیه 271613 :

نماد :ذوب

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1394/12/29حسابرسی شده)

كد صنعت271052 :

سرمایه ثبت شده 7,868,406 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1394/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

 .20معاملت مندرج در یادداشت توضیحي  33-1صورتهاي مالي بعنوان کلیه معاملت مشمول ماده  129اصلحیه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره شرکت به اطلع این سازمان 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 رأيگیري رعایت شده است .مضافا نظر این سازمان به شواهدي حاکي از اینکه معاملت مزبور با شرایط مناسب
تجاري و در روال عادي عملیات شرکت انجام نگرفته باشد ،جلب نشده است.
 .21گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومي شرکت ،موضوع ماده  232اصلحیه قانون تجارت ،که به منظور تقدیم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظیم گردیده ،مورد بررسي این سازمان قرار گرفته است .با توجه به
رسیدگیهاي انجام شده ،نظر این سازمان 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.
 .22موارد عدم رعایت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر ميباشد:
افشاء اطلعات و صورتهاي مالي  9ماهه حسابرسي نشده ،صورتهاي مالي میاندورهاي  6ماهه حسابرسي شده  ،صورتهاي مالي سالنه حسابرسي شده ،افشاء برنامه آتي مدیریت و پیشبیني عملکرد سالنه شرکت در مواعد مقرر و همچنین افشاءو ارائه صورتهاي مالي تلفیقي گروه و صورتهاي مالي سالنه حسابرسي شده ،صورتهاي مالي میان دورهاي حسابرسي شده شرکتهاي تحت کنترل.
الزامات کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي در خصوص تنظیم مکانیزم¬هاي لزم توسط کمیته حسابرسي جهت اطمینان معقول از اثر بخشي حسابرسي داخلي  ،شناسایي ریسکهاي مربوط با توجه به اهداف و تصمیمگیریهاي مدیریت وشناسایي ،ارزیابي و تجزیه و تحلیل ریسکهاي تجاري.
 .23در اجراي ماده  33دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشویي توسط حسابرسان ،رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستور العملهاي اجرایي مرتبط ،در چارچوب چک لیستهاي ابلغي مرجع ذیربط و استانداردهاي حسابرسي توسط این
سازمان مورد ارزیابي قرار گرفته است.
در این خصوص ،این سازمان به موارد با اهمیتي حاکي از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.
تاریخ تهیه گزارش

02تیر1395
سازمان حسابرسی

امضا كننده

سمت

شماره عضویت

زمان

مدیر گروه سازمان حسابرسی

حسن كاظمی

18:34:47 1395/04/20

مدیر ارشد سازمان حسابرسی

جمشید دانش شهركی

18:39:43 1395/04/20

عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی

مرتضی اسدی

18:47:50 1395/04/20
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
شركت :سهامی ذوب آهن اصفهان

شماره اطلعیه 271613 :

نماد :ذوب

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1394/12/29حسابرسی شده)
ترازنامه

در تاریخ 1394/12/29

در تاریخ  1393/12/29درصد تغییر

دارایی های جاری
داراییهای جاری

كد صنعت271052 :

سرمایه ثبت شده 7,868,406 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1394/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال
در تاریخ  1394/12/29در تاریخ  1393/12/29درصد تغییر

شرح

بدهی ها

--

بدهیهای جاری

1,656,634

1,246,845

33

813,345

26,902

2,923

دریافتنیهای تجاری

3,750,693

5,157,098

()27

موجودی نقد

--

پرداختنیهای تجاری

4,036,214

5,190,562

()22

پرداختنیهای غیرتجاری

14,795,400

13,768,261

7

مالیات پرداختنی

1,702,597

2,355,771

()28

دریافتنیهای غیرتجاری

7,714,824

7,235,636

7

سود سهام پرداختنی

1,230,210

1,631,858

()25

موجودی مواد و كال

18,636,499

19,528,061

()5

تسهیلت مالی

28,138,640

21,999,123

28

863,362

2,180,765

()60

ذخایر

0

0

--

0

0

--

پیشدریافتهای جاری

9,719,865

3,432,010

183

33,435,357

35,375,307

()5

بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری

0

0

--

59,622,926

48,377,585

23

سرمایهگذاریهای كوتاه مدت

پیش پرداختها و سفارشات
داراییهای نگهداری شده برای فروش
جمع داراییهای جاری

--

داراییهای غیرجاری

شده برای فروش

جمع بدهیهای جاری

دریافتنیهای بلندمدت

1,440,587

1,441,818

0

بدهیهای غیرجاری

سرمایهگذاریهای بلندمدت

1,131,604

731,439

55

پرداختنیهای بلندمدت

0

0

--

پیشدریافتهای غیرجاری

136,690

277,548

()51

تسهیلت مالی بلندمدت

سرمایهگذاری در املک
داراییهای نامشهود
داراییهای ثابت مشهود
سایر داراییها
جمع داراییهای غیرجاری

-1,168,841

962,381

21

0

0

--

678,188

1,288,433

()47

49,687,787

52,740,292

()6

ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان

3,750,823

3,250,317

15

397,587

411,309

()3

جمع بدهیهای غیرجاری

5,597,852

5,501,131

2

52,794,255

55,602,406

()5

جمع بدهیها

65,220,778

53,878,716

21

حقوق صاحبان سهام

سرمایه

7,868,406

7,868,406

0

24,414

24,414

0

صرف (كسر) سهام

0

0

--

سهام خزانه

0

0

--

351,199

351,199

0

افزایش (كاهش) سرمایه در جریان

اندوخته قانونی
 7از 14

--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
نماد :ذوب

شركت :سهامی ذوب آهن اصفهان

شماره اطلعیه 271613 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1394/12/29حسابرسی شده)

كد صنعت271052 :

سرمایه ثبت شده 7,868,406 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1394/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال
387,488

387,488

0

سایر اندوختهها

0

0

--

25,312,181

30,212,561

()16

تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد

0

0

--

اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای

0

0

--

سود (زیان) انباشته

()12,934,854

()1,745,071

641

جمع حقوق صاحبان سهام

21,008,834

37,098,997

()43

جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام

86,229,612

90,977,713

()5

مازاد تجدید ارزیابی داراییهای

نگهداری شده برای فروش

مازاد تجدید ارزیابی داراییها

پول گزارشگری

شركتهای دولتی

جمع داراییها

86,229,612

90,977,713

()5
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
شركت :سهامی ذوب آهن اصفهان

نماد :ذوب

شماره اطلعیه 271613 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1394/12/29حسابرسی شده)
صورت سود وزیان

كد صنعت271052 :

سرمایه ثبت شده 7,868,406 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1394/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

واقعی سال مالی

حسابرسی شده منتهی به 1394/12/29

حسابرسی شده منتهی به1393/12/29

سود (زیان) خالص

درصد تغییر
--

درآمدهای عملیاتی

28,675,311

43,125,944

()34

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

()30,981,995

()36,280,287

()15

سود (زیان) ناخالص

()2,306,684

6,845,657

--

هزینههای فروش ،اداری و عمومی

()2,002,400

()1,989,509

1

سایر درآمدهای عملیاتی

0

321,540

--

سایر هزینههای عملیاتی

()605,350

0

--

سود (زیان) عملیاتی

()4,914,434

5,177,688

--

هزینههای مالی

()6,324,825

()4,261,752

48

0

0

--

49,476

630,325

()92

()11,189,783

1,546,261

--

0

()262,461

--

()11,189,783

1,283,800

--

0

0

--

()11,189,783

1,283,800

--

سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی -درآمد سرمایهگذاریها
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی -اقلم متفرقه
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
مالیات بر درآمد
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
سود (زیان) خالص

--

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

0

0

--

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

0

0

--

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

0

0

--

سود (زیان) پایه هر سهم

0

0

---

سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم -عملیاتی

0

0

--

سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم -غیرعملیاتی

0

0

--

سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده

0

0

--

سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم

0

0

--
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
شركت :سهامی ذوب آهن اصفهان

نماد :ذوب

شماره اطلعیه 271613 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1394/12/29حسابرسی شده)

كد صنعت271052 :

سرمایه ثبت شده 7,868,406 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1394/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال
--

گردش حساب سود (زیان) انباشته
()11,189,783

1,283,800

--

سود (زیان) خالص

19,773

()782,761

--

تعدیلت سنواتی

()1,764,844

()2,245,069

()21

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده

()1,745,071

()3,027,830

()42

سود سهام مصوب

0

0

--

تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

0

0

--

()1,745,071

()3,027,830

()42

0

0

--

()12,934,854

()1,744,030

642

انتقال به اندوخته قانونی

0

()1,041

--

انتقال به سایر اندوختهها

0

0

--

()12,934,854

()1,745,071

641

()1,422

163

--

7,868,406

7,868,406

0

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام
سود قابل تخصیص

سود (زیان) انباشته پایان دوره
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال
سرمایه
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
شركت :سهامی ذوب آهن اصفهان

نماد :ذوب

شماره اطلعیه 271613 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1394/12/29حسابرسی شده)

كد صنعت271052 :

سرمایه ثبت شده 7,868,406 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1394/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد
شرح

واقعی دوره  12ماهه حسابرسی شده منتهی واقعی دوره  12ماهه حسابرسی شده منتهی به
1393/12/29

به 1394/12/29

--

فعالیتهای عملیاتی
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی -عادی
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی -استثنایی
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی

درصد تغییر

5,887,937

891,442

560

0

0

--

5,887,937

891,442

560
--

بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی

73,251

5,740

1,176

)(4,730,332

)(4,251,396

11

سود دریافتی بابت سایر سرمایهگذاریها

271,621

209,034

30

سود سهام پرداختی

)(401,648

)(1,200,000

)(67

)(4,787,108

)(5,236,622

)(9

سود سهام دریافتی
سود پرداختی بابت استقراض

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود
پرداختی بابت تأمین مالی

--

مالیات بر درآمد
مالیات بر درآمد پرداختی

)(740,515

)(497,371

)(33
--

فعالیتهای سرمایه گذاری
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود

0

0

--

وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود

)(3,244,382

)(2,589,601

25

وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود

0

3

--

وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود

)(6

0

--

وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای بلندمدت

0

0

--

)(389,233

)(569,906

)(32

0

0

--

)(400,165

)(177,858

125

تسهیلت اعطایی به اشخاص
استرداد تسهیلت اعطایی به اشخاص
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای بلندمدت

 11از 14

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
شركت :سهامی ذوب آهن اصفهان

نماد :ذوب

شماره اطلعیه 271613 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1394/12/29حسابرسی شده)

كد صنعت271052 :

سرمایه ثبت شده 7,868,406 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1394/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاریهای كوتاهمدت

0

0

--

وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاریهای كوتاهمدت

)(5,683

0

--

وجوه دریافتی بابت فروش سرمایهگذاری در املک

0

0

--

وجوه پرداختی بابت خرید سرمایهگذاری در املک

0

0

--

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری

)(4,039,469

)(3,337,362

21

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی

)(3,436,011

)(8,423,057

)(59
--

فعالیتهای تأمین مالی
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه

0

0

--

وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه

0

0

--

وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه

0

0

--

وجوه دریافتی حاصل از استقراض

24,225,788

30,025,039

)(19

بازپرداخت اصل استقراض

)(20,398,782

)(24,131,583

)(15

3,827,006

5,893,456

)(35

390,995

)(2,529,601

--

1,246,845

3,759,566

)(67

18,794

16,880

11

1,656,634

1,246,845

33

362,520

1,869,539

)(81

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی
خالص افزایش (كاهش) در موجودی نقد
موجودی نقد در ابتدای دوره
تآثیر تغییرات نرخ ارز
موجودی نقد در پایان دوره
مبادلت غیرنقدی

 12از 14

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
شركت :سهامی ذوب آهن اصفهان

شماره اطلعیه 271613 :

نماد :ذوب

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1394/12/29حسابرسی شده)

كد صنعت271052 :

سرمایه ثبت شده 7,868,406 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1394/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

آمار تولید و فروش
مقدار تولید
نوع گروه یا محصول

واحد

واقعی سال مالی

حسابرسی شده منتهی به 1394/12/29

حسابرسی شده منتهی به 1393/12/29

درصد تغییر

تیرآهن

تن

880,959

1,171,452

()24.80

میلگرد و کلف

تن

788,709

799,830

()1.39

سایر (نبشي  ،چهارگوش ،ناوداني و )...

تن

82,652

105,454

()21.62

ریل

تن

0

0

0.00

شمش کالیي

تن

397,566

459,959

()13.56

2,149,886

2,536,695

()15.25

جمع
مقدار فروش
نوع گروه یا محصول

واحد

واقعی سال مالی
حسابرسی شده منتهی به 1394/12/29

حسابرسی شده منتهی به 1393/12/29

درصد تغییر

تیرآهن

تن

897,456

1,121,787

()20.00

محصولت فرعي (قطران ،چدن  ،بنزن  ،تولوئن،سرباره،سولفات آمونیوم و )...

تن

975,605

968,421

0.74

میلگرد و کلف

تن

721,161

903,408

()20.17

سایر (نبشي  ،چهارگوش ،ناوداني و )...

تن

496,379

550,957

()9.91

ریل

تن

0

0

0.00

3,090,601

3,544,573

()12.81

جمع
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
شركت :سهامی ذوب آهن اصفهان

شماره اطلعیه 271613 :

نماد :ذوب

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1394/12/29حسابرسی شده)

كد صنعت271052 :

سرمایه ثبت شده 7,868,406 :میلیون ریال

سال مالی منتهی به1394/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

مبلغ فروش
نوع گروه یا محصول

واحد

واقعی سال مالی
حسابرسی شده منتهی به 1394/12/29

حسابرسی شده منتهی به 1393/12/29

درصد تغییر

تیرآهن

میلیون ر

12,849,243

18,419,715

()30.24

محصولت فرعي (قطران ،چدن  ،بنزن  ،تولوئن،سرباره،سولفات آمونیوم و )...

میلیون ر

1,530,253

2,240,717

()31.71

میلگرد و کلف

میلیون ر

9,405,443

14,614,157

()35.64

سایر (نبشي  ،چهارگوش ،ناوداني و )...

میلیون ر

4,890,372

7,851,355

()37.71

ریل

میلیون ر

0

0

0.00

28,675,311

43,125,944

()33.51

جمع
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