
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
87,166 میلیون ریال 

1395/12/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1395/09/30 )حسابرسی نشده(

343019 كد صنعت: خنصیرمهندسی نصیر ماشین نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 320476شماره اطلعیه :

درصد تغییردرصد تغییردر تاریخترازنامه شرح در تاریخدر تاریخدر تاریخ 1395/09/301394/12/291395/09/301394/12/29

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

7,19111,877)39( 18,0816,200192      پرداختنی های تجاری      موجودی نقد

3,7431,781110 37,13428,87429      پرداختنی های غیرتجاری      سرمایه گذاری  های کوتاه مدت

88,42471,73223 )50(2,3724,715      مالیات پرداختنی      دریافتنی  های تجاری

51,1978,698489 )16(2,1172,523      سود سهام پرداختنی      دریافتنی  های غیرتجاری

15,89934,342)54( )21(27,12434,550      تسهیلت مالی      موجودی مواد و کال

8,6257,72512 --00      ذخایر      پیش پرداخت ها و سفارشات

1,2451,2450 --00      پیش دریافت های جاری      دارایی های نگهداری شده برای فروش

176,324137,40028       بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری جمع دارایی های جاری

شده برای فروش

00--

-- 86,82876,86213جمع بدهی های جاری      دارایی  های غیرجاری

00-- --      بدهی های غیرجاری      دریافتنی  های بلندمدت

16,03916,0390 --00      پرداختنی های بلندمدت      سرمایه گذاری های بلندمدت

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

91674723 --00      تسهیلت مالی بلندمدت      دارایی های نامشهود

76,65177,741)1( )43(3,1045,492      ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان      دارایی های ثابت مشهود

00-- )43(3,1045,492      جمع بدهی های غیرجاری      سایر دارایی ها

93,60694,527)1( 89,93282,3549      جمع بدهی ها      جمع دارایی های غیرجاری

--      حقوق صاحبان سهام      

87,16687,1660      سرمایه      

--00      افزایش )کاهش( سرمایه در جریان      

--00      صرف )کسر( سهام      

--00      سهام خزانه      

5,8155,8160      اندوخته قانونی      

19 از



87,166 میلیون ریال 

1395/12/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1395/09/30 )حسابرسی نشده(

343019 كد صنعت: خنصیرمهندسی نصیر ماشین نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 320476شماره اطلعیه :

5,0005,0000      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       

شرکت های دولتی

00--

82,01751,59159      سود )زیان( انباشته      

179,998149,57320جمع حقوق صاحبان سهام      

269,930231,92716 269,930231,92716جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهامجمع دارایی ها

29 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
87,166 میلیون ریال 

1395/12/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1395/09/30 )حسابرسی نشده(

343019 كد صنعت: خنصیرمهندسی نصیر ماشین نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 320476شماره اطلعیه :

درصد تغییر
واقعی  دوره 9 ماهه 

صورت سود وزیان
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به 

واقعی حسابرسی شده  سال مالی 

1394/12/29منتهی به1395/09/301394/09/30

-- سود )زیان( خالص

169,214226,506 33 225,652 درآمدهای عملیاتی

)147,811()193,650( 31 )194,235( بهای تمام  شده درآمدهای عملیاتی

21,40332,856 47 31,417 سود )زیان( ناخالص

)12,390()20,686( 59 )19,663( هزینه های فروش، اداری و عمومی

00 -- 0 سایر درآمدهای عملیاتی

00 -- 0 سایر هزینه های عملیاتی

9,01312,170 30 11,754 سود )زیان( عملیاتی

)5,275()6,888( )25( )3,970( هزینه های مالی

03,906 -- 20,614 سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ها

5,3178,700 )17( 4,400 سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- اقلم متفرقه

9,05517,888 262 32,798 سود )زیان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

)855()2,624( 177 )2,372( مالیات بر درآمد

8,20015,264 271 30,426 سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

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

8,20015,264 271 30,426 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

39 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
87,166 میلیون ریال 

1395/12/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1395/09/30 )حسابرسی نشده(

343019 كد صنعت: خنصیرمهندسی نصیر ماشین نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 320476شماره اطلعیه :

8,20015,264 271 30,426 سود )زیان( خالص

43,91043,910 24 54,641 سود )زیان( انباشته ابتدای دوره

)4,620()4,620( )34( )3,050( تعدیلت سنواتی

39,29039,290 31 51,591 سود )زیان( انباشته ابتدای دوره تعدیل  شده

0)2,200( -- 0 سود سهام  مصوب

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

39,29037,090 31 51,591 سود )زیان( انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته

00 -- 0 انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

47,49052,354 73 82,017 سود قابل تخصیص

0)763( -- 0 انتقال به اندوخته  قانونی 

00 -- 0 انتقال به سایر اندوخته ها

47,49051,591 73 82,017 سود )زیان( انباشته  پایان  دوره

94175 271 349 سود )زیان( خالص هر سهم– ریال

87,16687,166 0 87,166 سرمایه

49 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
87,166 میلیون ریال 

1395/12/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1395/09/30 )حسابرسی نشده(

343019 كد صنعت: خنصیرمهندسی نصیر ماشین نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 320476شماره اطلعیه :

صورت جریان وجوه نقد

واقعی دوره 9 ماهه حسابرسی نشده  شرح
منتهی به  1395/09/30

واقعی دوره 9 ماهه حسابرسی شده 
منتهی به  1394/09/30

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

درصد تغییر

--فعالیت های عملیاتی

22,850--2,256(1,779)جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی

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

22,850--2,256(1,779)جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی

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

0--05,317سود سهام دریافتی

(6,888)--0(3,953)سود پرداختی بابت استقراض

6,219--4720سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها

(5,774)--0(2,621)سود سهام پرداختی

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

پرداختی بابت تأمین مالی

(6,102)5,317--(6,443)

--مالیات بر درآمد

(4,370)211(840)(2,616)مالیات بر درآمد پرداختی

--فعالیت های سرمایه گذاری

0--00وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود

(2,709)--(1,345)0وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود

0--00وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود

(16)--0(168)وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود 

0--0535وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت

0--00تسهیلت اعطایی به اشخاص

0--00استرداد تسهیلت اعطایی به اشخاص

(127)--0(10,000)وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های بلندمدت

59 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
87,166 میلیون ریال 

1395/12/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1395/09/30 )حسابرسی نشده(

343019 كد صنعت: خنصیرمهندسی نصیر ماشین نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 320476شماره اطلعیه :

780--24,9470وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت

0--00وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت

0--00وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری  در املک

0--00وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املک

(2,072)--(810)14,779جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری

9,965(28)4,2825,923جریان 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

109,300--19,0000وجوه دریافتی حاصل از استقراض

(118,280)445(5,134)(27,968)بازپرداخت اصل استقراض

(8,980)75(5,134)(8,968)جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی

985--789(4,686)خالص افزایش )کاهش( در موجودی نقد

11,87710,892910,892موجودی نقد در ابتدای دوره

0--00تآثیر تغییرات نرخ ارز

11,877(38)7,19111,681موجودی نقد در پایان دوره

43,952--00مبادلت غیرنقدی

69 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
87,166 میلیون ریال 

1395/12/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1395/09/30 )حسابرسی نشده(

343019 كد صنعت: خنصیرمهندسی نصیر ماشین نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 320476شماره اطلعیه :

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

درصد  تغییرنوع گروه یا محصول واحد

1395/09/30حسابرسی نشده منتهی به 

واقعی  دوره 9 ماهه 

1394/09/301394/12/29حسابرسی شده منتهی به  منتهی به

واقعی حسابرسی شده سال مالی 

01,9460.001,865قطعه میل لنگ پیکان

189,568136,60438.77189,799قطعه میل لنگ پراید1300

24,52417,86337.2924,189قطعه میل لنگ نیسان

684)97.81(15684قطعه میل لنگ پژو

45,48911,028312.4924,512قطعه میل سوپاپ پراید

65,37450,86128.5370,493قطعه EF7 میل لنگ

000.00310قطعه سایر

3110100.00315قطعه میل بادامک اي اف سون

325,281218,98648.54312,167 جمع

79 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
87,166 میلیون ریال 

1395/12/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1395/09/30 )حسابرسی نشده(

343019 كد صنعت: خنصیرمهندسی نصیر ماشین نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 320476شماره اطلعیه :

مقدار فروش

درصد تغییر واحد نوع گروه یا محصول
واقعی  دوره 9 ماهه 

حسابرسی شده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به  1395/09/301394/09/30

واقعی حسابرسی شده سال مالی 

1394/12/29منتهی به

2,048)100.00(01,242قطعهمیل لنگ پیکان

188,253132,59541.98188,209قطعهمیل لنگ پراید1300

23,75617,30937.2523,837قطعهمیل لنگ نیسان

01,4350.001,467قطعهمیل لنگ پژو

47,27911,716303.5424,094قطعهمیل سوپاپ پراید

EF7 64,17850,14827.9868,510قطعهمیل لنگ

0)73.96(2,5039,611قطعهسایر

3600100.000قطعهمیل بادامک اي اف سون

326,329224,05645.65308,165جمع

89 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
87,166 میلیون ریال 

1395/12/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 9 ماهه منتهی به 1395/09/30 )حسابرسی نشده(

343019 كد صنعت: خنصیرمهندسی نصیر ماشین نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 320476شماره اطلعیه :

مبلغ فروش

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

واقعی  دوره 9 ماهه 

1395/09/301394/09/30

واقعی حسابرسی شده  سال مالی 

1394/12/29 منتهی به

01,1570.001,891میلیون رمیل لنگ پیکان

115,86881,06342.94114,678میلیون رمیل لنگ پراید1300

29,71021,91435.5830,197میلیون رمیل لنگ نیسان

01,4920.001,486میلیون رمیل لنگ پژو

13,0763,588264.447,276میلیون رمیل سوپاپ پراید

EF7 66,12351,95727.2670,978میلیون رمیل لنگ

0)90.68(7508,043میلیون رسایر

1250100.000میلیون رمیل بادامک اي اف سون

225,652169,21433.35226,506جمع

99 از


