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 گزيده اطالعات

 

 

دوره قبلدوره جاری

سال مالی منتهی به 

1394/12/29

سال مالی منتهی به 

1393/12/29

الف( اطالعات عملکرد مالی طی دوره )مبالغ به میلیون ریال( :

1,162,9071,338,909درآمد خالص

317,863544,074سود عملیاتی

32,28140,832درآمدهای غیرعملیاتی

332,283567,885سود خالص - پس از کسر مالیات

(10,712)-تعدیالت سنواتی

271,512563,487وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

ب( اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره )مبالغ به میلیون ریال( :

1,375,0651,258,492جمع دارائی ها

559,540250,250جمع بدهی ها

350,000350,000سرمایه ثبت شده

815,5251,008,242جمع حقوق صاحبان سهام

ج( نرخ بازده )درصد( :

%45%24نرخ بازده دارائی ها

%56%41نرخ بازده حقوق صاحبان سهام )ارزش ویژه(

د( اطالعات مربوط به هر سهم :

350,000,000350,000,000تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع

1,3311,358اولین پیش بینی سود هر سهم - ریال

9791,370آخرین پیش بینی سود هر سهم - ریال

9491,623سود واقعی هر سهم - ریال

7501,500سود نقدی هر سهم - ریال )پیشنهاد هیات مدیره برای سال 94(

4,6216,470آخرین قیمت هر سهم در تاریخ 1395/1/30 )1394/1/30( - ریال

2,3302,881ارزش دفتری هر سهم - ریال

4.94.0نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم - مرتبه

ه( سایر اطالعات :

306303میانگین تعداد کارکنان - نفر )شامل 49 )43( نفر پرسنل تامین شده توسط پیمانکار نیروی انسانی(

شــــــــرح
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 پيام هيات مديره

 را به شما سهامداران محترم تقديم داريم. گذشته خود ساليك است كه گزارش عملكرد  افتخار موجب

 اين سال عليرغم ثبات نسبي قيمت ارز و طال، شاهد افت شاخص در ، اقتصادي بودي كه گذشت سالي پرفراز و نشيب براي فعاليت هاي سال

افزايش بهاي مواد غذائي مسكن و  ركود بازارهمچنين ، در نه ماهه اول سال بورس اوراق بهادار و عدم رونق و جنب و جوش در بازار سرمايه

دسترسي به مواد اوليه و تجهيزات و قطعات يدكي را براي بسياري از  ،تحريم ها عليرغم تحقق برجام و آغاز فرآيند لغوو  ساير كاالها بوديم و

تقاضاي بخش دولتي  افزايش هزينه هاي ريالي آنو بدليل كاهش نرخ جهاني نفت  ار نمود. روند نزولي درآمدهاي نفتي دولتصنايع دشو

ك و بزرگ موجود، عليرغم تمامي مشكالت كوچليكن  .همراه شد اهش تقاضا با افزايش عرضه رقباككاهش داد. بيش از پيش براي سيمان را 

آماده است با دريافت رهنمودهاي سودمند كماكان در همچنان را هم با كارنامه اي رضايتبخش پشت سر گذاشت و  7323فارس نو سال 

  باشد. شما سهامداران عزيزخدمت 

كنار و حامي شركت بوده اند ابراز و به منظور روشن ساختن هيات مديره و كاركنان سپاس خود را از سهامداران محترم كه همواره در 

 وضعيت عمومي شركت موارد قابل توجه را در ادامه به اطالع مي رساند.

 ارائه دهد.شركت سيمان فارس نو اميد است مجموعه اطالعات فراهم شده نيازهاي اطالعاتي سهامداران را برآورده و درك روشني از وضعيت 

 

 بازارمعرفي صنعت و 

 4921كالن اقتصادي در سال ت محي  تحوال

ادامه  و ركود تورمي ادامه يافت سال اين در. بود پرتالطم سالي ملي اقتصاد بر آنها تاثيرگذاري شدت و مهم وقايع تعداد حيث از 7323 سال

 ادامه و يافت كاهش دولت درآمد اصلي منبع عنوان به نفت صادرات. كرد تشديد را تورمي ركود ارز كمبود و اقتصادي هاي تحريم اعمال

 انتقال ها تحريمادامه . گرديد با مشكالت عديده اي روبرو شود محدود تورم بود شده باعث كه واردات به تكيه و بازار به ارز تزريق سياست

 گراني بروز با صنايع از بسياري .ادامه يافت  ملي پولكاهش ارزش  ارز كمبود با و كردند پرهزينه و دشوار را كشور داخل به ارزي درآمدهاي

 ادامه را خود فعاليت تر پائين سودآوري و ظرفيت با شدند مجبور يا تعطيل كشور از خارج با تجارت يا اوليه مواد تامين در مشكل بروز و

 .دهند

 تامين براي بانكي نظام توان و افزايش يافته بانكي معوقات نتيجه در و داد قرار نقدينگي تنگناي در را اقتصادي هاي بنگاه ها، هزينه افزايش

مي باشد ، بار هزينه هاي % 22. براي مثال نرخ باالي بهره تسهيالت بانكي كه هم اكنون دست كم  يافت كاهش اقتصادي هاي بنگاه مالي

 است .مالي تمام بنگاه هاي اقتصادي بطور اعم و كارخانجات سيمان بطور اخص را افزايش داده 

پس از بوجود آمدن ثبات نسبي در بازار طال و ارز و ركود بازار مسكن ، انتظار ميرفت سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار رونق قابل 

 حفظ كردند .زار سرمايه روند نزولي خود را مالحظه اي گيرد كه اين امر برخالف انتظارها صورت نگرفت و شاخص هاي با

اقتصاد  و ناامني و تنش در منطقه ، لطمه ديگري برو سوريه قه اي از جمله حضور گروه تروريستي داعش در عراق درگيري هاي منطادامه 

 محوله هاي سيمان صادراتي كشور بود. %17را درپي داشت كه مقصد بيش از  صادرات سيمان به كشور عراق ايران بود . اين امر كاهش
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 تعداد كه شد جامعه از بزرگتري بخش دغدغه معاش امرار فقط نه و گذاشت تاثير نيز تماعياج متغيرهاي بر حتي اقتصادي تحوالت بروز

قابل  كاهش نيز كرد مي ايجاد مسكن براي زيادي تقاضاي و بود سال در مورد هزار 077 حدود اخير ساليان در كه جديد هاي ازدواج

 .يافتمالحظه اي 

به وقوع پيوست ، از جمله توافقات صورت گرفته بين ايران و قدرتهاي بزرگ  7323سال قتصادي و سياسي اي كه در با توجه به تحوالت ا

ي را در جامعه نويدبخش جو نسبتاً مثبتلغو تعدادي از تحريم هاي اعمال شده غربي ، بازپسگيري بخشي از دارايي هاي بلوكه شده ايران و 

 زريق و پس از ماهها شاهد رشد مثبت شاخص كل بورس بوديم.بود، بطوريكه موقتاً جان تازه اي به بازار سرمايه ايران ت

 

 محي  كالن اقتصادي 4925چشم انداز سال 

ايران متاثر از اجرايي شدن لغو بيشتر تحريم ها و ورود سرمايه گذاران بزرگ خارجي با رونق  اقتصاد 7324 سال در شود مي بيني پيش

نيز ادامه داشته و با توجه به كاهش تقاضا و عدم صدور پروانه  7324 كن در سالمس بخشنسبي همراه باشد. انتظار مي رود ركود موجود در 

مضاف بر اينكه كاهش تقاضا با افزايش قيمت همراه بوده  .نباشيم  از اقتصادكشور در اين بخشزودهنگام شاهد تحول  ،هاي ساختماني جديد

د . همچنين با كسري احتمالي بودجه دولت كه با قيمت هاي فعلي نفت كامالً شكالت عديده اي روبرو خواهد كرو وضعيت اين بازار را با م

محرز است ، دولت نخواهد توانست هزينه پروژه هاي عمراني را تاديه نمايد كه اين موضوع باعث كاهش ميزان مصرف در اين بخش و در 

زايش قيمت سيمان بدليل افزايش نهاده هاي توليد در نتيجه نامتعادل شدن كفه عرضه و تقاضاي سيمان خواهد شد و عليرغم اينكه اف

دستور كار انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان نيز مي باشد ، ولي ممكن است بدليل تنگناهاي رقابتي امكان اعمال قيمت هاي جديد 

 ميسر نگردد و در نتيجه حاشيه سود شركت هاي سيماني كاهش بيشتري را تجربه كند .

 انبساط همچنان پيش رو سال در بوده جاري هاي هزينه بخش در عمدتاً هم آن رشد و شده برابر چند گذشته سنوات رد كه دولت بودجه

قابل مالحظه اي  رشد ر چند سال گذشتهد كه نقدينگي حجم ترتيب بدين مجلس نيز بدنبال افزايش بهاي بنزين مي باشد.  و داشت خواهد

 هاي هزينه صرف و برداشت عمراني بودجه از متوالياً دولت اخير ساليان در. زد خواهد دامن ركود و تورم به و كرد خواهد رشد باز هم كرده

 .شود مي دنبال رويه اين نيز 7324 سال در احتماالً و كرده جاري

تحريم هاي اقتصادي ايران ، كورسوي اميدي است بخشي از لغو  بر سر مسائل هسته اي و 4+7توافقات سياسي صورت گرفته ايران با گروه 

 كه پيش روي اقتصاد ايران و سرمايه گذاران داخلي و خارجي مي باشد . 

و قيمت شكني  جديد توليدكنندگان ورود و بازار تقاضاي كاهش كار، و كسب فضاي دشواري ها، هزينه افزايش دليل به سيمان صنعت

 با صنعتي صنايع ساير با مقايسه دروارداتي  اوليه مواد بر تكيه عدم دليل بهاين سود  ليكن داشت خواهد كمتري سودآوريبعضي از رقبا، 

 .بود خواهد تر شده تضمين و ثبات

 

 صنعت سيمان

سيمان يكي از پركاربردترين كاالهاي صنعتي جهان و از اساسي ترين مصالح الزم براي رشد و توسعه اقتصادي است. در اقتصاد كشورهاي رو 

از زمره مهمترين صنايع بوده و به تنهائي از جمله در كشور ما اين صنعت بعد از نفت و پتروشيمي  .به رشد اين صنعت جايگاه مهمي دارد

% از توليد ناخالص داخلي را دارد. در ساليان اخير اين صنعت رشدي جهشي داشته و حجم باالئي از سرمايه گذاري را به خود جذب نموده 2
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اكنون ايران يكي از بزرگترين توليدكنندگان سيمان جهان است و است. در نتيجه اين سرمايه گذاري ها مرتباً به حجم توليد افزوده شده و 

  سيمان ايران در كشورهاي همسايه هم به فروش مي رسد.

 

 توليد سيمان در ايران

كارخانه  12، در  7323در طي سال مهمترين صنايع كشور بوده است. سال پيش آغاز شده و هميشه يكي از  02توليد سيمان در ايران از 

اياالت متحده  ، هند ، چين ايران به همراه كشورهايبا اين ميزان توليد،  سيمان توليد شد كهميليون تن  4085مجموعاً ايران سيمان توليد 

 در زمره بزرگترين توليدكنندگان سيمان جهان قرار دارد. تركيه آمريكا و

 مشاهده است.قابل  5صفحه در جدول  7323آمار عملكرد صنعت سيمان ايران و واحدهاي فعال در اين صنعت در سال 

 

 4921مهمترين تحوالت صنعت سيمان در سال 

را تجربه كرد و  توليد سيمان مقداردرصدي در  72كاهش توليد كلينكر و  مقداردرصدي در  73 صنعت سيمان كاهش 7323در سال 

 4080% كاهش به 77هم با  تحويل سيمان ميليون تن رسيد. 4085به توليد سيمان  مقدار وميليون تن  5787به توليد كلينكر كشور  مقدار

 ن تن رسيد.ويليم

، از خود كشيد متعارف صنعت را به كام هزينه هاي شركت هاي سيماني را افزايش داد و بخش بزرگي از سود ،شديد تورمسال  در اين

آن قيمت شكني بعضي از كارخانه ها، كاهش نقدينگي را بدنبال داشت و بر مشكالت شركتهاي سيماني  كاهش فروش و به دنبالطرفي 

 افزود.

، امكان استفاده از تسهيالت فاينانس و حتي اعتبارات اسنادي و انتقال وجوه را مشكل تر ساخت تحريم ها تداومقميت ارز و نسبي  افزايش

 براي خريد قطعات و ماشين آالت گرفتار مشكالت زيادي شدند. كماكان و كارخانه هاي سيماني 

صنعت قرار نگرفت و همچنان زمان و  عملي نشد اما سهم صنعت از درآمدهاي هدفمندسازي نيز در اختيار هدفمندسازي يارانه هاتكميل 

 .موكول گرديد 7324از ابهام باقي ماند و به سال ين قانون در پرده اي نحوه تكيمل اجراي ا

جايگزين ساير مصالح )به در حال حاضر سيمان نسبت به ساير مصالح ساختماني براي مصرف كنندگان قيمت مناسبتري دارد و تا حدي 

 7777اين قيمت مناسب )شايد در حال حاضر هيچ كاالي فرآوري شده اي با قيمت هر كيلوگرم  است، اماشده  خصوص فوالد و آجر(

 منجر به تحريك تقاضا گردد .توجه به ركود بازار مسكن و عدم رونق اقتصادي نتوانست  بانيز ريال يافت نشود( 

 

 4921عملكرد فارس نو در سال 

% در 0 سال گذشته كاهش نسبت به عملكرد  تن سيمان توليد كرد كه 7،777،307تن كلينكر و  7،741،030مقدار  7323شركت در سال 

 . را نشان مي دهددر توليد سيمان  %73توليد كلينكر و 
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كلينكرسيمان732373237323732373237323
2837283012832783552834087322837387072837783372837383723384522328771سيمان سامان غرب

2874184772830380372837083502842283332872381212830783702382273728172سيمان سپاهان
2872385252830183727801480352847280332877081232831783133587472078731سيمان تهران
7827782032832484047853387372817784707822082022822284733785143378152سيمان آبيك

7812487327812082452833387272833282337850287377807783422787143318255سيمان خوزستان
7812382277802787717805782447801283737817483317802282702787473238722سيمان هگمتان

7842287572827782077850584142835287077840187572870382733284425518312سيما ن مازندران 
7845487727812283247843382717850382777844482777817287322083512228252سيمان شرق

784428727287778300782118337782228737784578277782028237218444518215سيمان صوفيان
7833482357817385732877082537822183117832781527852187352387727548023سيمان هرمزگان
7832482327844283707872482577851781177832183137845382213580703328437سيمان شاهرود
78340851778322853324784517835787257834283337833287532285752738137سيمان بجنورد

78752824478442802220382207802087277875187257843185523785353718421سيمان خاكستري ساوه
7875485277877481377872282437877081507874487327877383732781177428225سيمان المرد
78757832378073854522285017807782717825782137810482503287732228174سيمان اروميه

7877783077820383217874180317824583527877787377821380377287273338431سيمان فارس نو
7872384417870783052338150787338723787008427787228704284217278733سيمان نائين
7871784237827783227832087417834287217877483427821487472484073718107سيمان ايالم

7871784427872585057875785427877080577874383327872383773782327118230سيمان اردستان
787538577787778277787278777211822778743830123283707587207078037سيمان كرمان
7873587727870481337874282527875385477873781307870182042380337028417سيمان غرب
21281717877480727871784722338573255835222382177187275008540سيمان زابل

21287237873384227827080457873182322028323787248753380422238237سيمان عمران انارك
2578757240833027484372778275234873125482307287247438702سيمان نيزارقم

237837727483021328430787058312237834127384222383742738733سيمان فيروزكوه
2278177247803727780472548573271805724081737283702428110سيمان شمال

007822310385000418734151817401480321528227580223338027سيمان تجارت مهريز
007823503280321048247032855300287770318205087457478777سيمان اصفهان

0178255073830415783171528730032820007183777385077758733سيمان الرسبزوار
051825224384012558525201805401781422078232082307428743سيمان دشتستان
03287371078333073825707782420338273113807377سيمان خمسه 

0328771233832210182351138572034843023487037282032748775سيمان كردستان
07387332778232787308330243871102385252778122387073228313سيمان داراب
0728032052840401182430318541071827305287332487727578473سيمان خاش

1208570270832753780522748273072832227287477284222728272سيمان فرازفيروزكوه
1038712022813178773831378744807412781200228531383573478732سيمان ممتازان  كرمان 

14282220728172577874004384331338007113834128152238432سيمان جوين
147872303383744008124274827714381350328213758177278003سيمان كاوان بوكان
1328705233832215382410228107153873127781137782172378303سيمان زاوه تربت
13083272418323787238575782308327141870224284737483504728540سيمان شهركرد

ادگان خوي  1318577177854313782740138717133871012280757184222528410سيمان آذرآب
1348323122835315382541738251137871212484347585352728007سيمان قاين

يل 1208012051815557283731538527120834205280232183077148732سيمان اردب
505822241484750728575221875355282334508455080502238140سيمان نهاوند
5158044224821010383330758272513873422383702782272538530سيمان بهبهان
517833527283424338502233801550382022718025182437708470سيمان دورود

5528113535827740387011248032533857054487472383372248410سيمان گيالن سبز
573800105582214128223407840752784500578427383077748334سيمان فارس
45280540778503325853201187444018031120831708077428323سيمان خزر

4318705127825757387070238274435877112382007787357228553سيمان كارون
4348744147825752283210028704447837213282237287033228474سيمان پيوندگلستان
43787703508504780558127781738730432844535383542280512128043سيمان ساروج بوشهر

3028325553815230083235208753431802355385055834338214سيمان ساروج اصفهان
31787754028071372843435781743178022412817358530218344سيمان زنجان

377853243182373378327323852737484334478507778223208074سيمان كويركاشان 
323834521787402338333303874733787532138773232238135سيمان كياسر
2048277227824371383542348220207832722782223877408504سيمان آباده

24382712058575227853027282222418574205853558335378411سيمان زرين رفسنجان
234847432282542308232333842024183533058003481317778000سيمان صفائيه

23383222238727234832425387772378202201817138215428422سيمان استهبان
22782322478271277831423482332238113243821538240228713سيمان ياسوج

27580772108332277874725381512718731207823438312178333سيمان سفيدساوه
703847057820327385237278313712820041870718447328273سيمان سفيد شرق
7538432702832374284447578317752835472283032820178534سيمان سفيد بنويد
73583737428521730834475383547328343757854248433338375سيمان سفيد نيريز
72081327318772737830274787277378737732870078572338202سيمان سفيداروميه
72380207318522777378337743827377سيمان  مجد خواف

77782327778057243847321582017738270752837258405228417سيمان قشم
17837202800314822423817217817200842778423308323سفيد اكباتان

548537238337428120771815755841702822708307318731سيمان سفيد  الرستان
21822277725820577804218234سيمان طبس گلشن 

25817230841357335873532877032832778371218071سفيد شمال
4085258153558353873457870587771787748174408102834755830787707870280337382308345جمع كل

هايي كه صفر گزارش شده بدليل عدم وجود اطالعات بوده است. وليد كلينكر و سيمان ، تحويل سيمان و موجودي    * قابل ذكر است درخصوص ت

نام كارخانجات

آمار عملكرد صنعت سيمان و واحدهاي فعال در سال 4921
موجوديتحويلكلينكرسيمان
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 برنامه بلندمدت 

 در اين رابطه به شرح زيرند :م مطالعات مديريت راهبردي )استراتژيك( تعيين مي گردد. اهم موارد قابل ذكر ابرنامه بلندمدت شركت با انج

 استراتژي هاي شركت

o كاهش مصرف انرژي در فرآيندهاي توليدي 

o افزايش رضايت مشتريان شركت 

o كاهش هزينه ها و افزايش سودآوري شركت 

o رشد خالقيت كاركنان و دريافت و عملياتي كردن ايده هاي نو 

o  سيمان توليديبهسازي فرآيند توليد به منظور كاهش توقفات آن و حفظ كيفيت 

o )كاهش آلودگي )غبار 

o توسعه بازار و ورود به بازارهاي جديد صادراتي 

 اهداف كالن

o رضايت مشتريان 

o توسعه و توانمندسازي نيروي انساني 

o محصول فروشظرفيت عملي توليد و فظ ح 

o سودآوري شركتافزايش و  كاهش هزينه ها 

o  پشتيبانيبهبود مستمر سازمان و افزايش بهره وري عوامل توليد و 

o كاهش آاليندگي هاي زيست محيطي 

 برنامه ها 

ه برگزيده انجام شدپروژه هاي دجه بندي استراتژيك نيز انجام و نهايتاً برنامه ريزي الزم براي اجراي در تعقيب برنامه ريزي استراتژيك، بو

 .است

 شاخص صورت مي گيرد. 27و با استفاده از  در مقاطع ماهانه BSCاتژيك بر مبناي مدل رپايش شاخص هاي است

 

 4925برنامه ها و چشم انداز شركت در سال 

تن سيمان در بازار داخلي و  027،777 تن سيمان توليد خواهد كرد. 7،704،777تن كلينكر و  7،777،777،  7324شركت در سال 

قيمت ، پيش بيني به فروش خواهد رسيد و بدون اعمال افزايش  در بازارهاي صادراتيتن كلينكر  777،777سيمان به همراه تن  277،777

ميليون ريال سود خالص پس از كسر ماليات  254،424ميليون ريال از محل فروش سيمان عايد شود و شركت نهايتاً  7،212،777مي شود 

 ريال براي هر سهم عايد سهامداران نمايد. 142معادل 

به پايان  7323( شروع شده بود در اسفندماه 7303ساله شركت كه از ابتداي بهره برداري )اسفندماه  77قابل ذكر است معافيت مالياتي  

 به بعد مشمول ماليات خواهد بود.  7324رسيده و عملكرد شركت از سال 
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 ژي و مديريت هزينه با جديت تعقيب خواهند شد.مديريت انربا توجه به افزايش شديد هزينه ها در سال طي شده و سال پيش رو، 

تمديد به روزرساني استراتژي هاي منتخب،  ،حتماالً بعضي از پروژه هاي در دست مطالعهو اپروژه هاي استراتژيك برنامه ريزي شده تكميل 

توسعه سيستم هاي كامپيوتري و ريسك،  راه اندازي نظام مديريتو ارتقاء گواهينامه ها و استانداردها، راه اندازي سيستم مهندسي ارزش، 

 پيش بيني شده اند. 7324مخابراتي، ادامه تامين قطعات يدكي الزم و ... ساير برنامه هائي هستند كه در دستور كار شركت براي سال 

 

 تقسيم سود

الزام قانوني شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار سياست شركت تقسيم حداكثر سود ممكن بين سهامداران است ليكن به دليل 

نياز به انجام پروژه هاي استراتژيك ضرورت دارد قسمتي از سود مبني بر افزايش سرمايه تا رسيدن به حداقل سرمايه مورد نياز تعيين شده و 

ريال  147نهاد مي كند به ازاء هر سهم يششركت پلذا  شده برسد ، حاصله به مصرف تكميل سرمايه گذاري هاي آغاز شده و برنامه ريزي

 سود تقسيم گردد.

 

 كلياتي درباره شركت

 تاريخچه شركت

 و ها شركت ثبت اداره در خاص يسهامـ صورت به 07232 شماره تحت 7352 آذر 77 خيتار در( عام يسهام) نو فارس مانيس شركت

 رييتغ 77335 به آن ثبت شمـاره راز،يش شهرستان به شركت ياصل مركز انتقال با 7310 سال در و دهيرس ثبت به تهراني صنعتـ تيمالك

 به خاص يسهام از ، سهام صاحبان العــاده فوق يعموم مجـمع 7302 ريت 0 مورخ مصوبه اساس بر شركت نوع نيهمچن. است افتهي

 .شد رفتهيپذ تهران بهادار اوراق بورس در 7300 وريشهر 23 ــخيتار در شـركت.  است افتهي ــرييتغ عام يسهامــ

  .است خوزستان و فارس مانيس عام يسهام شركت يفرع يتجار يواحدها جزء و واقع رازيش شهر در شركت ياصل مركز

 از ها شركت ريسـا در مشاركت نيهمچن و آن به وابسته و يجانب عيصنا و مانيس ديتول ، آن اساسنامه 2 ماده طبق شركت ياصل تيفعال

 بهــره پروانه مـوجب به راستا نيدرا كــه باشد يم مـوجود يها شـركت سهام تعهد و ديجد يها شركت سهام تعهد اي و سيتاس قيطـر

 يبردار بهـره ، شده صادر فارس استان ن صنعت ، معدن و تجارتسازما توسط كه 7303 اسفند 22 مــورخ 770737753 شمــاره يبردار

  .است شده آغاز روزآباديف در 7303 اسفند 7 ـخيتار در روز در تن 3777 تيظــرف با شـركت كارخـانه از

 . شود يم اداره - رموظفيغ عضو چهار و موظف عضو يك - عضو پنج از متشكل يا رهيمد اتيه توسط شركت

 سرمايه و تركيب سهامداران

 اسفند 22 به منتهي مالي سال پايان تا كه بوده( اليير 7،777 سهم 377،777)الير ونيليم 377 مبلغ سيتاس بدو در شركت هيسرما

 7777ميليون سهم  347ميليون ريال )متشكل از  347،777به  7307افزايش يافته و نهايتاً در اسفند ماه سال  مرحله چند در 7303

 ريالي( بالغ شده است.
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 اشخاص زير بوده اند: 7323 اسفند 22 به يمنته يمال سال انيپا درسهامداران عمده 

 

 

اير شركت هاي و به همراه س %03است و آن شركت به تنهائي مالك سيمان فارس و خوزستان  يمان فارس نو عضوي از هلدينگشركت س

 سهام سيمان فارس نو مي باشد.  %27عضو هلدينگ مالك 

 

 معرفي اعضاء هيات مديره

 در تاريخ مجمع تركيب اعضاء هيات مديره به قرار زير است :

 
   

 انتخاب شده اند. سيمان فارس و خوزستان تمامي اعضاء هيات مديره سيمان فارس نو از ميان شركت هاي عضو هلدينگ تاكنون

 

درصد تعداد سهامنام سهامدار

%291,939,85283شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان

%21,020,0006شرکت سیمان فارس )سهامی عام(

%8,485,2932.4شرکت سیمان بهبهان )سهامی عام(

%4,624,8071.3شرکت سرمایه گذاری صبا تامین )سهامی عام(

%3,331,6751.0آقای آیت محمدی

%2,700,0000.8شرکت مدبران اقتصاد )سهامی خاص(

%2,000,0000.6شرکت سیمان قائن )سهامی عام(

%1,022,0000.3آقای مرتضی نجیمی

%14,876,3734.3سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

%350,000,000100جمع

سهامداران عمده

نام نمایندهنام عضو
تاریخ شروع 

دوره عضویت

تاریخ پایان 

دوره عضویت
نحوه عضویتسمت

غیرموظفرئیس هیات مدیره94/6/995/2/30عبدالرضا شیخانشرکت سیمان غرب )سهامی عام( 

غیرموظفنایب رئیس هیات مدیره93/2/3095/2/30آرش حبیبی آزادشرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان

غیرموظفعضو هیات مدیره94/1/2495/2/30سید حسن آصفیشرکت سیمان آبیک )سهامی عام(

غیرموظفعضو هیات مدیره93/2/3095/2/30رضا نوذریشرکت ساخت و نصب صنعتی البرز )سهامی خاص(

موظفعضو هیات مدیره و مدیرعامل94/6/995/2/30اسداهلل نیکفرشرکت سیمان فارس )سهامی عام(

اعضاء هيات مديره



 

 4921اسفند  92گزارش فعاليت و وضعيت عمومي شركت سيمان فارس نو )سهامي عام( در سال مالي منتهي به  11

 
 

 بهادار اوراق بورس منظر از شركت

 سهام متيق و معامالت تيوضع

 گريد يجا در نشده يبند طبقه يرفلزيغ يكان محصوالت ساخت " گروه در تهران بهادار اوراق بورس در 7300 وريشهر 70 خيتار در شركت

 .است شده عرضه 7300 مهر 22 خيتار در بار نياول يبرا آن سهام و شده درج " سفانو " نماد با "

 : است بوده ريز شرح به سال گذشته 4در طي  شركت سهام تيوضع

 

 

 شركت اطالعات افشاء تيفيك و سهام ينقدشوندگ تيوضع

 بوده ريز شرح به آن يواقع عملكرد و 7323 اسفند 22 به يمنته يمال سال يبرا شركت سهم هر درآمد يها ينيب شيپ به مربوط اطالعات

 : است

 

 

 

واحدشــــــرح
سال مالی منتهی 

به 1394/12/29

سال مالی منتهی 

به 1393/12/29

سال مالی منتهی 

به 1392/12/29

سال مالی منتهی 

به 1391/12/30

سال مالی منتهی 

به 1390/12/29

11,439,01919,616,77544,617,37533,047,23010,449,814سهمتعداد سهام معامله شده

60,205121,410235,58085,07024,987میلیون ریالارزش سهام معامله شده

244237235241242روزتعداد روزهای باز بودن نماد

ایی که نماد معامله شده است 187219222236199روزتعداد روزه

پایان سال مالی :

1,830,8502,006,2002,290,750774,550825,650میلیون ریالارزش بازار

5,2315,7326,5452,2132,359ریالقیمت سهم

350,000350,000350,000350,000350,000میلیون ریالسرمایه

وضعیت معامالت و قیمت سهام

واحدشرح اقالم جدول پیش بینی درآمد هر سهم

پیش بینی درآمد هر سهم مربوط به 

عملکرد سال مالی منتهی به 

1394/12/29

پیش بینی درآمد هر سهم مربوط به 

عملکرد سال مالی منتهی به 

1393/12/29

13311358ریالاولین پیش بینی درآمد هر سهم در 93/12/26 )92/12/28(
13391367ریالدومیـن پیش بینی درآمد هر سهم در 94/4/30 )93/4/30(
9791370ریالسومین پیش بینی درآمد هر سهم در 94/10/30 )93/9/11(

9491623ریالعملکرد واقعی 

وضعیت نقدشوندگی سهام و کیفیت افشاء اطالعات
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 سهام ينقدشوندگ و اطالعات افشاء تيفيك رتبه

 اســـاس بر 7323 اسفند 22 به يمنته يمال سال در اطالعات افشاء تيفيك و سهام يشوندگ نقد لحاظ از شركت يبند رتبه تيوضع

 : است بوده ريز شرح به بهادار اوراق بورس سازماني ابيارز

 

 

   صنعت در شركت گاهيجا

ا توجه به كه ب يافته است كاهش %77 قبل سال به نسبت 7323 سال در سيمان صنعت فروش. كند يم تيفعال مانيس صنعت در شركت

 هستند و سيمان فارس نو با فعال شركت 12در اين صنعت  .روبرو بوده است % 7780 نيز با كاهش، فروش شركت  كاهش تقاضا در بازار

 .است داده اختصاص خود به را بازار كل از %2و كلينكر معادل  مـانيس تن 7،743،023 فروش

 ساير اطالعات در زمينه بازار و سهم بازار اين شركت به شرح زير است :

 

 از تكنولوژي مناسب و كاركنان جوان و با تجربه استفاده مي كند.  ،به بهره برداري رسيده 7303ر سال شركت كه د

هميشه در رده هاي باالي كاركرد نسبت به ظرفيت بوده و با توجه به اينكه تنها  فارس نو در ميان توليدكنندگان سيماندر ساليان گذشته 

 وده، موقعيتي استثنائي در صنعت دارد.)عالي ترين درجه كيفي و گرانترين نوع سيمان( ب 7-424توليدكننده سيمان تيپ 

 

 شركت يحقوق  يمح

 اوراق و بورس سازمان دستورالعملهاي و ها نامه آئين و اجتماعي تامين قانون كار، قانون تجارت، قانون با مطابق شركت يتهايفعال و اتيعمل

 .است انيجر درو سازمان بورس كاال  بهادار

رتبه در سال 1391رتبه در سال 1392رتبه در سال 1393رتبه در سال 1394شرح

64682626کیفیت افشاء و اطالع رسانی

244237235241تعداد روزهای گشایش نماد

187219222236تعداد روزهای معامالتی

%10%13%6%3نسبت حجم معامالت به میانگین موزون سرمایه

رتبه كيفيت افشاء اطالعات و نقدشوندگی سهام

13941393139213911390شـــــرح

58,789,45166,463,14568,660,19970,125,48966,460,952تولید سیمان در کشور

1,154,8231,284,3971,250,5251,183,9211,197,138تولید سیمان فارس نو

%1.80%1.69%1.82%1.93%1.96سهم بازار فارس نو

جايگاه شركت در صنعت
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 مروري بر عملكرد مالي و عملياتي

 

 

دوره مشابه قبلبودجه تعديل شدهدوره جاری
سال مالی منتهی 

به 1394/12/29

سال مالی منتهی به 

1394/12/29

سال مالی منتهی 

به 1393/12/29
درصدمقداردرصدمقدار

)8()98,514(1,157,8481,150,0191,256,3627,8291توليد كلينكر تيپ 1- 525 / تن

)11()85,156()2()11,685(701,314712,999786,470توليد سيمان تيپ 1- 525 / تن

)20()97,760(400,167387,001497,92713,1663توليد سيمان تيپ 2 / تن

)14()182,916(1,101,4811,100,0001,284,3971,4810جمع سيمان توليدی

)16()193,638(1,054,3121,039,1001,247,95015,2121تحويل داخلی سيمان - تن

19,12572)22()12,625(45,76058,38526,635تحويل صادراتی سيمان - تن

)100()20,998(--20,998--تحويل داخلی كلينكر - تن

54,751100---54,75154,751تحويل صادراتی كلينكر - تن

)11()140,761(1,154,8231,152,2361,295,5842,5870جمع تحويل

21,82820,77514,4521,05357,37651مانده تعهدات داخلی - تن

7701,36210059277-1,362مانده تعهدات صادراتی - تن

765112252مدت انجام تعهدات - روز

86,26761--227,377227,377141,110موجودی اول دوره كلينكر - تن

344,537334,358227,37810,1793117,15952موجودی پايان دوره كلينكر - تن

9,557114--17,93617,9368,379موجودی اول دوره سيمان - تن

1,2607)6()1,254(19,19620,45017,936موجودی پايان دوره سيمان - تن

31)0()1(306307303متوسط تعداد پرسنل - نفر

----224224224ميانگين ساعات كار عادی پرسنل در ماه

)6()3(--505053ميانگين ساعات اضافه كاری پرسنل در ماه

عوامل عمده توليد يك تن سيمان :

)2()2()2()2(110112112برق مصرفی - كيلووات

8281771156گاز مصرفی - مترمكعب

----131313مازوت مصرفی - ليتر

517--353530گلوله مصرفی - گرم

)28()98()43()193(257450355آجرنسوز - گرم

)8()97(1,1511,1391,247121متوسط توليد نفر ساعت كلينكر - كيلوگرم

)14()180(1,0951,0901,27550متوسط توليد نفر ساعت سيمان - كيلوگرم

شـــرح - واحد سنجش
دوره مشابه قبل بودجه

افزايش )كاهش( نسبت به

خالصه عملكرد مقداری
مقادير به تن
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مبالغ به ميليون ريال

دوره مشابه قبلدوره جاریدوره مشابه قبلدوره جاری

سال مالی منتهی 

به 1394/12/29

سال مالی منتهی 

به 1393/12/29

سال مالی منتهی 

به 1394/12/29

سال مالی منتهی به 

1393/12/29
بدهی های جاری :دارايی های جاری :

140,762133,839پرداختنی های تجاری و غيرتجاری54,69371,231موجودی نقد
افتنی های تجاری و غيرتجاری 15,4819,228ماليات پرداختنی185,485119,903دري

168,7451,364سود سهام پرداختنی500,803395,022موجودی مواد و كاال
178,10566,232تسهيالت مالی25,82033,514پيش پرداخت ها

20,68512,487پيش دريافت ها72,90982,164دارايی های نگهداری شده برای فروش
523,778223,150جمع بدهی های جاری839,710701,834جمع دارايی های جاری

بدهی های غيرجاری :دارايی های غيرجاری :
افتنی های بلندمدت 35,76227,100ذخيره مزايای پايان خدمت كاركنان426955دري

28,6259,275سرمايه گذاری های بلندمدت
35,76227,100جمع بدهی های غيرجاری49,73649,796دارايی های نامشهود

559,540250,250جمع بدهی ها408,272461,414دارايی های ثابت مشهود
حقوق صاحبان سهام :48,29635,218سايـر دارايی ها

350,000350,000سرمايه535,355556,658جمع دارايی های غيرجاری
35,00035,000اندوخته قانونی

430,525623,242سود انباشته
815,5251,008,242جمع حقوق صاحبان سهام

1,375,0651,258,492جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام1,375,0651,258,492جمع دارايی ها

بدهی ها و حقوق صاحبان سهام دارايی ها

ترازنامه در تاريخ 29 اسفند 1394

مبالغ به میلیون ریال

دوره مشابه قبلبودجهدوره جاری
سال مالی 

منتهی به 

1394/12/29

سال مالی منتهی 

به 1394/12/29

سال مالی منتهی 

به 1393/12/29
درصدمبلغ درصدمبلغ 

)13()176,002()0()581(1,162,9071,163,4881,338,909فروش خالص
2)14,771()0(2,929)734,870()752,570()749,641(بهای تمام شده کاالی فروش رفته

)32()190,773(413,266410,918604,0392,3481سود ناخالص
57)35,044()5(4,869)61,798()101,711()96,842(هزینه های اداری و عمومی، توزیع و فروش
)21()394()17()286(1,4391,7251,833خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

)95,403()99,986()59,965(4,583)5()35,438(59
)42()226,211(317,863310,932544,0746,9312سود عملیاتی

)6(23940)2,700()15,266()11,626()14,326(هزینه های مالی
)21()8,551()26()11,123(32,28143,40440,832سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

17,95531,77825,566)13,823()43()7,611()30(
)41()233,822()2()6,892(335,818342,710569,640سود خالص قبل از کسر مالیات 

101)1,780(100)3,535()1,755(-)3,535(مالیات
)41()235,602()3()10,427(332,283342,710567,885سود خالص بعد از کسر مالیات

)42()646(9048881,550162سود خالص عملیاتی هر سهم - ریال

)38()28()50()46(459173سود خالص غیر عملیاتی هر سهم - ریال
)41()673()3()30(9499791,623سود خالص هر سهم - ریال

صورت سود و زیان 

شــــرح
  دوره مشابه قبل 

افزایش )کاهش( نسبت به
بودجه
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سال 1393
میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

فعاليتهای عملياتی : 

271,512563,487جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی 

بازده سرمايه گذاريها و سود پرداختی بابت تأمين مالی : 

22,45319,247سود دریافتی بابت سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت 

54,753سود سهام دریافتی 

)18,594()11,711(سود پرداختی بابت تسهیالت مالی

)370,913()357,620(سود سهام پرداختی

)365,507()346,873(جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی

ماليات بر درآمد :

(10,002)(242)مالیات بر درآمد پرداختی

فعاليتهای سرمايه گذاری  : 

(78,044)(35,030)وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود 

-(15,502)وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت

-321وجوه حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت

(78,044)(50,211)جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری 

109,934(125,814)جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی

فعاليتهای تأمين مالی   : 

233,47991,346دریافت تسهیالت مالی 

(154,521)(124,221)بازپرداخت اصل تسهیالت مالی دریافتی

(63,175)109,258جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی 

46,759(16,556)خالص افزایش ) کاهش ( در وجه نقد 

71,23124,472مانده وجه نقد در ابتدای سال مالی 

-18تاثیر تغییرات نرخ ارز

54,69371,231مانده وجه نقد در پایان سال مالی 

صورت جريان وجوه نقد

سال 1394
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مبالغ به میلیون ریال

درصدمبلغدرصدمبلغ

فروش داخلی :

)19()245,718(1,064,5071,044,1271,310,22520,3802خالص فروش محصوالت تولیدی

-------خالص درآمد حاصل از خدمات

)19()245,718(1,064,5071,044,1271,310,22520,3802جمـــــــــع فروش داخلی

فروش صادراتی :

69,716243)16()18,315(98,400116,71528,684خالص فروش محصوالت تولیدی

-------خالص درآمد حاصل از خدمات

69,716243)16()18,315(98,400116,71528,684جمــــــــــع فروش صادراتی

)13()176,002(1,162,9071,160,8421,338,9092,0650جمـــــــــع کل

افزایش)کاهش( نسبت به 

سال مالی قبل
شـــــــرح

فروش خالص

دوره جاری سال 

مالی منتهی به 

1394/12/29

دوره مشابه قبل 

سال مالی منتهی به 

1393/12/29

بودجه تعدیل شده 

سال مالی منتهی به 

1394/12/29

افزایش)کاهش( نسبت به 

بودجه

مبلغمقدارمبلغمقدارمبلغمقدارمبلغمقدارمبلغمقدار

فروش داخلی :

(81,352)(68,142)345,889325,928342,162320,470414,031407,2803,7275,458سيمان فله تيپ 1- 525

(34,438)(37,472)283,643275,651283,120274,707321,115310,089523944سيمان فله تيپ 2

(48,606)(29,566)309,101335,596308,764333,696338,667384,2023371,900سيمان كيسه تيپ 1- 525

(67,463)(58,459)115,679127,332105,054115,254174,138194,79510,62512,078سيمان كيسه تيپ 2

(13,859)(20,998)- - 20,99813,859- - - - كلينكر تيپ 1- 525

(245,718)(214,636)1,054,3121,064,5071,039,1001,044,1271,268,9481,310,22515,21220,380جمع فروش داخلی

فروش صادراتی :

17,05216,977(38,342)(27,047)- - 17,05216,97744,09955,319سيمان فله تيپ 1- 525

28,70836,50814,28616,48126,63528,68414,42220,0272,0737,824سيمان كيسه تيپ 1- 525

54,75144,915- - - - 54,75144,91554,75144,915كلينكر تيپ 1- 525

73,87669,716(18,315)(12,625)100,51198,400113,136116,71526,63528,684جمع فروش صادراتی

(176,002)(140,761)1,154,8231,162,9071,152,2361,160,8421,295,5841,338,9092,5872,065جمع كل فروش

فروش مقداری و ريالی به تفكيك محصول

دوره مشابه قبل

شــــــرح

دوره جاری
افزايش ) كاهش ( نسبت به 

دوره مشابه قبل
سال مالی منتهی به 

1394/12/29

سال مالی منتهی به 

1393/12/29

مقدار به تن / مبلغ به ميليون ريال

بودجه تعديل شده

سال مالی منتهی به 

1394/12/29

افزايش ) كاهش( نسبت به 

بودجه
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مقادیر به تن

دوره جاری
بودجه تعديل 

شده
 دوره مشابه قبل

سال مالی منتهی 

به

سال مالی منتهی 

به

سال مالی منتهی 

به
درصدمقداردرصدمقداردرصدمقدار1394/12/291394/12/291393/12/29

كلينكر :

)8()98,514(900,0001,157,8481,150,0191,256,362257,848297,8291تيپ 525-1

سيمان :

)11()85,156()2()11,685(561,600701,314712,999786,470139,71425تيپ 525-1

)20()97,760(374,400400,167387,001497,92725,767713,1663تيپ 2

)14()182,916(936,0001,101,4811,100,0001,284,397165,481181,4810جمع سيمان

يـد تـوـل

افزايش )كاهش( نسبت به

 محصوالت
ظرفيت اسمی 

دوره مشابه قبلظرفيت اسمیساالنه بودجه

افزايش )كاهش( نسبت به سال قبل

تن بر ساعتتوليد - تنساعات كاركردتن بر ساعتتوليد - تنساعات كاركردتن بر ساعتتوليد - تنساعات كاركردتن بر ساعتتوليد - تنساعات كاركردتن بر ساعتتوليد - تنساعات كاركرد

)9()98,514()150()1(8,1441,157,8481428,0401,150,0191438,2941,256,3621511047,829كـــوره

5)182,916()1,857(1,4816)397(8,7701,101,4811269,1671,100,00012010,6271,284,397121آسياهای سيمان

وضعيت توليد كلينكر و سيمان - تن بر ساعت

واحدهای 

توليدی

دوره جاری سال مالی منتهی به 1394/12/29
دوره مشابه قبل سال مالی منتهی به 

1393/12/29

بودجه تعديل شده سال مالی منتهی به 

1394/12/29
افزايش )كاهش( نسبت به بودجه

توقفاتكاركردتوقفاتكاركردتوقفاتكاركردتوقفاتكاركردتوقفاتكاركرد

(37)(560)22,4753,0352,512سنگ شكن

(178)(1,767)36,8908,6577,068آسيای مواد خام

150(150)(104)38,1446168,0407208,294466104كوره

(1,857)(397)28,7709,16710,627آسياهای سيمان 

(519)28,5918,0849,110507بارگيرخانه پاكتی

بودجه تعديل شده سال مالی 

منتهی به 1394/12/29

دوره جاری سال مالی منتهی به 

1394/12/29

ساعات كاركرد و توقفات ماشين آالت توليدی

نام مراكز توليدی

تعداد 

شيفت 

كاری

افزايش )كاهش( نسبت به

دوره مشابه قبلبودجه

دوره مشابه قبل سال مالی 

منتهی به 1393/12/29
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مبالغ به میلیون ریال

درصدمبلغدرصدمبلغ

)9()21,989(213,451195,622235,44017,8299مواد اوليه مصرف شده

4,08512)1()218(37,72037,93833,635دستمزد مستقيم توليد

74,20615)3()17,264(578,387595,651504,181سربار توليد

829,558829,211773,256347056,3027هزينه های توليد

33,25748--102,402102,40269,145كاالی در جريان ساخت اول دوره 

76)77,396(2)4,125()102,403()175,674()179,799(كاالی در جريان ساخت پايان دوره

12,1632)0()3,778(752,161755,939739,998بهای تمام شده كاالی ساخته شده

4,980132--8,7588,7583,778موجودی كاالی ساخته شده اول دوره

)51(76)76(231)148()303()72(محصول اهدايی و مصرف داخلی

100)239(100)239(--)239(بهای تمام شده سيمان و كلينكر ضايعاتی)فروش(

25)2,209()7(857)8,758()11,824()10,967(موجودی كاالی ساخته شده پايان دوره

14,7712)0()2,929(749,641752,570734,870بهای تمام شده كاالی فروش رفته

افزايش)كاهش( نسبت به 

بودجه

بهای تمام شده كاالی فروش رفته

افزايش)كاهش( نسبت به 

سال گذشته شـــــــــرح

دوره جاری سال 

مالی منتهی به 

1394/12/29

دوره مشابه قبل 

سال مالی منتهی 

به 1393/12/29

بودجه تعديل 

شده سال مالی 

منتهی به 

1394/12/29

مقادير به تن - مبالغ به ميليون ريال

مبلغمقدارمبلغمقدارمبلغمقدارمبلغمقدارمبلغمقدار

1,877)154,454(1,073,69153,2511,033,76441,8131,228,14551,37439,92711,438تنمارل آهكی

)1,231()62,195(28)11,676(41,1431,56152,8191,533103,3382,792تنخاك رس

)5,193()21,109()2,841()13,110(128,52523,167141,63526,008149,63428,360تنسنگ سيليس

2,5591,135)109(17,98410,03717,81510,14615,4258,902169تنسنگ آهن

)708()8,935(40,9547,74040,0876,72949,8898,4488671,011تنسنگ گچ

4,389102,5635,925)49,777(635,45936,001685,23631,612532,89630,076تنسنگ آهك

)1,519()3,689()341()828(37,70115,52538,52915,86641,39017,044تنسرباره ذوب آهن

)2,273()3,867(15,1808,96312,5477,40319,04711,2362,6331,560تنسرباره فوالد

AD STAR 22,322()2,054,843(8,612,81654,8868,448,48154,51210,667,65977,208164,335374تختهپاكت(

9,9812,3209,9812,320- - - - 9,9812,320تختهپاكت جامبوبگ

)21,989(213,451195,622235,44017,829جمع

بودجه تعديل شده سال مالی 

منتهی به 1394/12/29

دوره جاری سال مالی منتهی به 

1394/12/29

مصرف مواد اوليه

بودجهشـــرح

افزايش )كاهش( نسبت به

 دوره مشابه قبل
واحد 

سنجش

دوره مشابه قبل سال مالی 

منتهی به 1393/12/29
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مبالغ به میلیون ریال

درصدمبلغدرصدمبلغ

1,17811)1()139(11,98512,12410,807حقوق و دستمزد ثابت

83424)4()166(4,2434,4093,409اضافه كاری 

8,8338,7638,1187017159عيدی و پاداش

)6()121(2,0692,0172,190523مزايای پايان خدمت و بازخريد مرخصی

50416)2()68(3,6223,6903,118بيمه تامين اجتماعی

1,5981,4611,5441379543ساير مزايای كاركنان

92121)2()104(5,3705,4744,449حقوق و دستمزد و مزايای غيركاركنان

4,08512)1()218(37,72037,93833,635جـمــع

افزايش)كاهش( نسبت به 

بودجه

دستمزد مستقيم

افزايش)كاهش( نسبت به 

سال گذشته شــــرح

دوره جاری سال 

مالی منتهی به 

1394/12/29

دوره مشابه قبل 

سال مالی منتهی به 

1393/12/29

بودجه تعديل شده 

سال مالی منتهی به 

1394/12/29

مبالغ به ميليون ريال

درصدمبلغدرصدمبلغ

14,07229)1()568(62,13162,69948,059حقوق و دستمزد ثابت
2,12933)1()62(8,5458,6076,416اضافه كاری

35,72133,66430,6322,05765,08917عيدی و پاداش
8,0057,8187,46618725397مزايای پايان خدمت و بازخريد مرخصی

12,25712,2379,5802002,67728بيمه تامين اجتماعی
40,93137,84733,0493,08487,88224ساير مزايای كاركنان

28,30727,34922,58795845,72025حقوق و دستمزد و مزايای غيركاركنان
154,442152,594133,5281,848120,91416سوخت مصرفی )گاز و مازوت(

9,26612)1()427(83,51683,94374,250برق مصرفی
15,58315,36512,00721813,57630مواد نسوز

6,8963,1136523,7831226,244958مواد سايشی
42,35941,08841,0711,27131,2883تعميير و نگهداری دارايی ها
7,3729)5()4,309(90,68094,98983,308استهالك دارايی های ثابت 

6,1635,9185,84924543145حق بيمه و عوارض
)8()2,023()11()2,900(23,68226,58225,705اجاره ماشين آالت و كرايه حمل و باربری

)82()12,930()74()7,952(2,85410,80615,784ساير اقالم
72,12913)0()2,547(622,072624,619549,943جمع

32)7,323(4)1,236()22,881()28,968()30,204(سربار تسهيمی به دواير اداری و عمومی
100)1,920(100)1,920(- - )1,920(سربار تسهيمی به دارايی در جريان تكميل

)49(11,320)100()11,561()22,881(- )11,561(سربار تسهيمی به معدن
74,20615)3()17,264(578,387595,651504,181جمع سربار توليد

سربـار توليـد

شـــــرح

دوره جاری سال 

مالی منتهی به 

1394/12/29

دوره مشابه قبل 

سال مالی منتهی 

به 

1393/12/29

بودجه تعديل 

شده سال مالی 

منتهی به 

1394/12/29

دوره مشابه سال قبلبودجه

افزايش)كاهش( نسبت به
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مبالغ به میلیون ریال

مبلغمقدارمبلغمقدارمبلغمقدار

كاالی در جريان ساخت اول دوره :

227,37796,520227,37796,520111,15042,630تنكلينكر تيپ 1- 525

29,96020,367- - - - تنكلينكر تيپ 2 و 5 خريداری شده

20,4921,77720,4921,77744,2503,538تنمخلوط تيپ 1- 525

16,7312,27616,7312,27616,2812,044تنمواد خام تيپ 1- 525

- - 10,8731,21110,8731,211تنسنگ آهك دانه بندی شده

3,2686183,2686185,105566تنسنگ گچ دانه بندی شده

102,402102,40269,145جمع

كاالی در جريان ساخت پايان دوره :

344,537173,719334,358169,985227,37896,521تنكلينكر تيپ 1- 525

25,9532,46925,0002,44820,4921,777تنمخلوط تيپ 1- 525

16,5062,57415,0002,39916,7312,276تنمواد خام تيپ 1- 525

6,0615833,00030110,8731,211تنسنگ آهك دانه بندی شده

2,6444543,0005413,268618تنسنگ گچ دانه بندی شده

179,799175,674102,403جمع

كاالی ساخته شده اول دوره :

9,1594,3919,1594,3912,266957تنسيمان تيپ 1- 525

8,7774,3678,7774,3676,1132,821تنسيمان تيپ 2

8,7588,7583,778جمع

كاالی ساخته شده پايان دوره :

9,5855,49212,8477,4309,1594,391تنسيمان تيپ 1- 525

9,6115,4757,6034,3948,7774,367تنسيمان تيپ 2

10,96711,8248,758جمع

مـــــوجــودی ها

دوره جاری سال مالی منتهی به 

1394/12/29

 دوره مشابه قبل سال مالی منتهی به 

1393/12/29 شـــرح

بودجه تعديل شده سال مالی 

منتهی به 1394/12/29

واحد 

سنجش

 مقدار
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مبالغ به میلیون ریال

درصدمبلغدرصدمبلغ

6,5376,4755,2376211,30025حقوق ثابت

10424)1()6(544550440اضافه كاری

3,9303,8953,18135174924عيدی و پاداش

1,3011,0268482752745353مزايای پايان خدمت و بازخريد مرخصی

27229)1()17(1,2251,242953بيمه تامين اجتماعی

1,8261,3221,4965043833022ساير مزايای كاركنان

68667067816281استهالك

1,5661,4001,2261661234028حسابرسی

58042)5()113(1,9632,0761,383پذيرائی و تشريفات

11265)19()65(285350173كمكهای بالعوض

1,7761,7691,4827029420حق حضور و پاداش هيات مديره 

)13()43()10()32(291323334هزينه كارمزد بانكی

8,5356,7706,6251,765261,91029ساير هزينه ها

30,46527,86824,0562,59796,40927جمع

)4()594(13,59213,32514,1862672سهم دواير اداری از سربار عمومی

44,05741,19338,2422,86475,81515جمع هزينه های اداری، عمومی و تشكيالتی

هزينه های اداری، عمومی و تشكيالتی

شــــرح

 دوره مشابه قبل 

سال مالی منتهی 

به 

1393/12/29

دوره جاری 

سال مالی منتهی 

به 

1394/12/29

افزايش)كاهش( 

نسبت به سال قبل

بودجه تعديل 

شده سال مالی 

منتهی به 

1394/12/29

افزايش)كاهش( 

نسبت به بودجه
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مبالغ به میلیون ریال

درصدمبلغدرصدمبلغ

59326)1()23(2,8642,8872,271حقوق ثابت

156)6()18(281299266اضافه كاری

1,9931,9691,71724127616عيدی و پاداش

287)4()18(413431385مزايای پايان خدمت و بازخريد مرخصی

8819)1()4(561565473بيمه تامين اجتماعی

56952656243871ساير مزايای كاركنان

23,929631)16()5,123(27,72032,8433,791هزينه های ترويج فروش داخلی و صادراتی

2576)0()1(4,3824,3834,125استهالك

)33()418()12()119(8539721,271ساير هزينه ها

24,775167)12()5,239(39,63644,87514,861جمع

16,61215,6438,69596967,91791سهم دواير توزيع و فروش از سربار عمومی

100)3,463(100)3,463(--)3,463(سهم دارايی در جريان تكميل

29,229124)13()7,733(52,78560,51823,556جمع هزينه های توزيع و فروش

هزينه های توزيع و فروش

شــــرح

 دوره مشابه قبل 

سال مالی منتهی 

به 

1393/12/29

دوره جاری سال 

مالی منتهی به 

1394/12/29

افزايش)كاهش( نسبت 

به سال قبل

بودجه تعديل 

شده سال مالی 

منتهی به 

1394/12/29

افزايش)كاهش( نسبت 

به بودجه
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مبالغ به میلیون ریال

 دوره مشابه قبلبودجه تعديل شدهدوره جاری

سال مالی منتهی بهسال مالی منتهی بهسال مالی منتهی به

درصدمبلغدرصدمبلغ1394/12/291394/12/291393/12/29

درآمدهای عملياتی :

2,123100---2,1232,123اصالح ذخيره يك در هزار فروش سهم اتاق بازرگانی

1810018100--18سود تسعير ارز

(100))1,380(--1,380--قطعات يدكی دريافتی به صورت رايگان

(100))463()100()1(1463- ساير

2,1412,1241,84317129816جمع درآمدهای عملياتی

هزينه های عملياتی :

(100)10)100(389(10)(389)-زيان حاصل از تسعير دارائيها و بدهی های ارزی عملياتی

100)702(6,920)692((10)(702)ساير

6,920)692(76)303((10)(399)(702)جمع هزينه های عملياتی

(21))394()17()286(1,4391,7251,833خالص ساير درآمدها و هزينه های عملياتی

ساير درآمدها و هزينه های عملياتی

شـــــــرح

افزايش )كاهش( نسبت به 

دوره مشابه قبلبودجه

مبالغ به میلیون ریال

 دوره مشابه قبلبودجه تعديل شدهدوره جاری

سال مالی منتهی بهسال مالی منتهی بهسال مالی منتهی به

درصدمبلغ  درصدمبلغ1394/12/291394/12/291393/12/29

درآمدهای غيرعملياتی :

22,45321,52719,31992643,13416 سود حاصل از سپرده های بانكی

3322- - 21,89221,89221,560 سود سهام حاصل از سرمايه گذاری در ساير شركتها

)100()201(- - 201- - سود حاصل از تسعير ارز 

3847546100- 468 ساير

44,39143,42741,08096423,3118جمع درآمدهای غيرعملياتی

هزينه های غيرعملياتی :

100)8,810(100)8,810(- - )8,810(زيان حاصل از كاهش ارزش سرمايه گذاری در سهام ساير شركتها 

100)2,960(100)2,960(- - )2,960(خالص ماليات عملكرد سال های 1387 و 1393

100)190(100)190(- - )190(زيان تسعير ارز

100)125(100)125(- - )125(زيان حاصل از فروش سهام

)39(10016)25()41(- )25(زيان حاصل از خروج ارزش دفتری دارائيهای معدوم شده

)100(207)100(22(207)(22) - ساير

4,783)11,862(54,945)12,088((248)(22)(12,110)جمع هزينه های غيرعملياتی

)21()8,551()26()11,124(32,28143,40540,832خالص ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی

شــــــرح

ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی

مبلغ افزايش )كاهش( نسبت به 

دوره مشابه قبلبودجه
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مبالغ به میلیون ریال

 دوره مشابه قبلبودجه تعديل دوره جاری

سال مالی منتهی سال مالی منتهی سال مالی منتهی 

درصدمبلغدرصدمبلغ1394/12/291394/12/291393/12/29

)6()934(14,32611,62615,2602,70023تسهيالت سرمايه در گردش

)100()6(- - 6- - ساير هزينه های مالی 

)6()940(14,32611,62615,2662,70023جمع هزينه های مالی

هزينه های مالی

شـــــرح

افزايش )كاهش( نسبت به 

دوره مشابه قبل بودجه

مبالغ به میلیون ریال

يارانه انرژی

بانك ملی بانك ملتبانك صنعت و معدنبانك تجارت

4,8296,67127,37327,35966,232مانده اول دوره

افزايش طی دوره :

233,479 -155,224 -78,255دريافت تسهيالت

14,112 -9,659 -4,453سود تضمين شده سال مالی 

14,108 -6,2722147,622تعهدات سود تضمين شده سنوات آتی

كاهش طی دوره :

(124,221) -(96,976)(6,588)(20,657)بازپرداخت اصل اقساط

(11,711) -(7,542)(297)(3,872)پرداخت سود تضمين شده اقساط

95,36027,359191,999 -69,280مانده پايان دوره

(13,894) -(7,622) -(6,272)تعهدات سود تضمين شده سنوات آتی

87,73827,359178,105 -63,008حصه كوتاه مدت

جمع شــــرح

تسهيالت ريالی

سرمايه در گردش

تسهيالت مالی
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كل سهام شركت
درصد 

تملك
مبلغتعداد

قيمت هر سهم در 

94/12/29
ارزش روز سهام

افزايش )كاهش( 

ارزش سرمايه 

گذاری
55,000,0000.001,000813,986146سيمان بهبهان
230,000,0000.831,917,7613,8442,0043,8440سيمان خزر

50,000,0000.43215,3718388,7871,8921,054سيمان فارس
)1(650,000,0000.0013513,3250سيمان خوزستان

)3(300,000,0000.001,00062,8363صنايع سيمان غرب
50,000,0000.013,9022017,3506848سيمان سفيد نی ريز

550,000,0003.5019,251,31946,8382,43346,8380سيمان صوفيان
273,996,0001.002,750,00021,36914,43539,69618,327سيمان مازندران

2,570,000,0000.5012,848,84712,0991,00012,0990سيمان آبيك
900,000,0001.009,000,00015,5001,00015,5000ارجان صنعت فارس و خوزستان

140,000,0000.721,007,0371,0071,0001,0070توسعه صادرات صنعت سيمان
1,000,0000.252,50021,00020نوآوران صنعت سبز

100,0001.001,00211,00010مديريت صنايع پارس اقدام
1,05311,00010--ساير شركتها

5,770,096,00047,000,927101,534120,96619,432جمع

شركت سرمايه پذير

ارزش سرمايه گذاری1394/12/29تعداد

سرمايه گذاری ها

 دوره مشابه قبلبودجه تعديل شدهدوره جاری

سال مالی منتهی بهسال مالی منتهی بهسال مالی منتهی به

درصدمقداردرصدمقدار1394/12/291394/12/291393/12/29

)2()2()2()2(110112112كيلوواتبرق مصرفی ) سيمان (

8281771156مترمكعبگاز مصرفی ) كلينكر (

----131313ليترمازوت مصرفی ) كلينكر (

517--353530گرمگلوله مصرفی ) سيمان (

)28()98()43()193(257450355گرمآجر نسوز مصرفی ) كلينكر (

)8()97(1,1511,1391,247121كيلوگرمتوليد نفر ساعت ) كلينكر (

)14()180(1,0951,0901,2755كيلوگرمتوليد نفر ساعت ) سيمان (

31)0()1(306307303نفرمتوسط تعداد پرسنل

----224224224ساعتمتوسط كاركرد ماهيانه هر نفر پرسنل

)6()3(--505053ساعتمتوسط اضافه كاری ماهيانه هر نفر پرسنل

)14()182,916(1,101,4811,100,0001,284,3971,481تنسيمان توليد شده 

)8()98,514(1,157,8481,150,0191,256,3627,8291تنكلينكر توليد شده 

)14()174,514(1,100,0721,097,4851,274,5862,587تنسيمان فروش رفته

33,753161--54,75154,75120,998تنكلينكر فروش رفته

متوسط روند مصرف عوامل عمده برای توليد يك تن سيمان/كلينكر

واحدشــــرح

افزايش)كاهش( نسبت به 

دوره مشابه قبلبودجه
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 دوره مشابه قبلبودجه تعديل دوره جاری

سال مالی منتهی سال مالی منتهی سال مالی منتهی 

درصدمبلغدرصدمبلغ1394/12/291394/12/291393/12/29

232,107226,678162,9195,429269,18842دستمزد و مزايای كاركنان و غيركاركنان

143,956128,282123,19615,6741220,76017مواد اوليه مصرفی

140,213138,722103,9621,491136,25135سوخت مصرفی )گاز و مازوت(

18,01331)1()490(75,82276,31257,809برق مصرفی

14,14713,9689,34817914,79951مواد نسوز مصرفی

6,2612,8305083,4311215,7531,132مواد سايشی مصرفی ) گلوله ، زره و چكش (

38,45637,35331,9771,10336,47920تعمير و نگهداری

18,32627)4()4,020(86,92790,94768,601استهالك

13,00610,56911,8862,437231,1209هزينه های مالی

17,69360)18()10,264(47,21557,47929,522ساير هزينه ها

798,110783,140599,72814,9702198,38233بهای تمام شده نهايی يك تن سيمان فله

)15()22,095()5()6,303(121,031127,334143,126اضافه می شود : پاكت مصرفی

919,141910,474742,8548,6671176,28724بهای تمام شده نهايی يك تن سيمان كيسه 

)2()20,221(955,597954,156975,8181,4410متوسط خالص بهای فروش يك تن سيمان فله 

)3()39,275(1,089,8061,087,8171,129,0811,9890متوسط خالص بهای فروش يك تن سيمان كيسه 

)58()218,603()8()13,529(157,487171,016376,090مازاد بهای يك تن سيمان فله 

)56()215,562()4()6,678(170,665177,343386,227مازاد بهای يك تن سيمان كيسه 

شــــرح

متوسط روند بهای تمام شده يك تن سيمان توليد شده
مبالغ به ریال

افزايش)كاهش( نسبت به 

دوره مشابه قبلبودجه
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 برآورد و اعداد ساير سال ها واقعي هستند. 25اعداد ذكر شده براي سال توضيح : 
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 نسبت هاي مالي

 

 

نسبتهای نقدينگی :

0.5 0.4 0.7 1.63.11.70.9نسبت جاری )مرتبه(

0.1 0.1 0.3 0.61.40.50.4نسبت آنی )مرتبه(

نسبتهای فعاليت )كارائی( :

0.5 0.6 0.7 0.81.11.00.8نسبت گردش مجموع دارائی ها )مرتبه(

0.6 0.7 0.9 2.22.41.71.2نسبت گردش دارائی های ثابت )مرتبه(

1202552231871298571نسبت دوره گردش موجودی ها )مرتبه(

نسبتهای سرمايه گذاری :

1.5 1.4 1.2 0.70.60.81.1نسبت دارائی ثابت به ارزش ويژه )مرتبه(

0.8 0.6 0.6 0.70.20.40.6نسبت كل بدهی به ارزش ويژه )مرتبه(

0.6 0.6 0.6 0.60.80.70.6نسبت مالكانه )مرتبه(

نسبت های سودآوری :

%39%36%29%27%38%42%29نسبت سود خالص به فروش

%46%38%31%29%38%41%27نسبت سود عملياتی به فروش

%36%35%32%34%51%56%41نسبت بازده ارزش ويژه

%20%22%21%22%38%45%24نسبت بازده مجموع دارائی ها

%117%132%115%107%85%104%85نسبت كيفيت سود

%140%141%121%117%85%99%82نسبت نقد شوندگی سود

%89%84%83%84%90%90%77نسبت كارآئی عمليات

94916231205618581641627سود هر سهم - ريال

75015001100600580580500سود نقدی هر سهم - ريال  *

2330288123581813179618201764ارزش دفتری هر سهم - ريال

77616101026723702905876جريان نقدی هر سهم - ريال

   * سود نقدی هر سهم در سال مالی 1394 ، مبلغ پيشنهادی هيات مديره می باشد .

سال مالی 

منتهی به 

88/12/29

سال مالی 

منتهی به 

89/12/29

نسبت ها 

سال مالی 

منتهی به 

90/12/29

سال مالی 

منتهی به 

91/12/30

سال مالی 

منتهی به 

92/12/29

سال مالی 

منتهی به 

93/12/29

سال مالی 

منتهی به 

94/12/29
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 تحليل نسبت هاي مالي

 ينگينقد يها نسبت -7

 يجار نسبت -7-7

 يجار يدارائ/  يجار يبده:  محاسبه روش

م بانكي و مطالبات به دليل ديون سنگين به نظا (7323)به استثناء سال ساليان قبل و  7323سال مالي اين نسبت در 

 سود سهام سهامدار عمده بدليل كمبود نقدينگي، مقدار كمي را نشان مي دهد.

 يآن نسبت -7-2

 نقدشونده عاًيسر اي نقد يجار يها يدارائ/  يجار يبده:  محاسبه روش

 شده ذكر موضوع ريتاث تحت است ونيد بازپرداخت يبرا وجوه يآن نيتام در شركت توان دهنده نشان كه يآن نسبت

 .دارد وضعيت نسبتاً مطلوبي و داشته قرار يجار نسبت در

 ".عرف صنعت سيمان وضعيت نسبتاً مطلوبي دارددر مقايسه با  ينگينقد يها نسبت ي مي توان گفتكل يجمعبند كي در"

 تيفعال يها نسبت -2

 ها يدارائ مجموع گردش نسبت -2-7

 خالص فروش/  ها يدارائ كل:  محاسبه روش

با توجه به اينكه صنعت . دارد شده انجام يگذار هيسرما حجم با ينسبت چه فروش زانيم دهد يم نشان نسبت نيا

عدد پائيني را نشان مي   از سرمايه گذاري انجام شده در كارخانه هنوز مستهلك نشده، بخشيسيمان سرمايه بر است و 

 .دهد

 ثابت هاي يدارائ گردش نسبت -2-2

 خالص فروش/  ثابت هاي يدارائ:  محاسبه روش

به لحاظ افت تقاضا در بازار سيمان و  و داشته ثابت هاي دارائي با ينسبت چه فروش زانيم دهد يم نشان نسبت نيا

 .كاهش درآمدحاصل از فروش، اين نسبت در مقايسه با سال گذشته كاهش يافته است

 ها يموجود گردش دوره نسبت -2-3

 رفته فروش يكاال شده تمام يبها/  ها يموجود متوسط:  محاسبه روش

 در نسبت نيا.  است زانيم چه شده ديتول يكاال به نسبت محصول يموجود گردش دوره دهد يم نشان نسبت نيا

 محصول انبار مجدداً و رفته فروش به محصول يموجود يتمام دفعه 244 سال كي طول در داد يم نشان 7323 سال

 نيا موجودي ها حجم شيافزا با 7323 سال در امــا است يمطلوبـ زانيم كه شده شارژ دوباره شتريب فروش يبرا

 .است دهيرس مرتبه 727 به تعداد

 عيصنا اكثــر به نسبت ،مــانيس صنعت بر هيسرما تيماه جهينت در تيفعال يها نسبتي مي توان گفت كل يجمعبند كي در"

 ".كن در وضعيت نسبتاً مطلوبي قرار دارنديل ستندين يباالئ سطح در

 يگذار هيسرما يها نسبت -3

 ژهيو ارزش به ثابت يدارائ نسبت -3-7

 ثابت يها يدارائ/  ژهيو ارزش:  محاسبه روش

چه نسبتي از دارائي  مالك شده انجـــام يگذار هيسرما نسبت به سهـامداران كه است نيا دهنده نشان نسبت نيا

كاهش تدريجي دارائي هاي ثابت )عمدتاً ناشي  جهينت دردر سنوات گذشته  نسبت نيا يكاهــشروند . ثابت مي باشند

 ارزش ويژه مي باشد. و افزايش از استهالك(
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 ژهيو ارزش به يبده كل نسبت -3-2

 ها يبده كل/  ژهيو ارزش:  محاسبه روش

بدليل دريافت تسهيالت نسبت به سال قبل  كه است سهام صاحبان مقابل در طلبكاران تيوضع نشاندهنده نسبت نيا

 .است يافته بانكي و افزايش بدهي ناشي از سود سهام پرداخت نشده به سهامدار عمده، افزايش

 مالكانه نسبت -3-3

 ژهيو ارزش/  ها يدارائ كل:  محاسبه روش

در چند  نسبت اين. است حد چه تا بستانكاران به نسبت يمال نيتام در سهامداران سهم دهد يم نشان نسبت نيا

 . است داشته سال اخير روند نسبتاً ثابتي

سهامداران در ساختار مالي شركت نسبت به  ندهنده سهم كمترذاري نشاسرمايه گ يها نسبتي مي توان گفت كل يجمعبند كي در"

 ".سال گذشته مي باشد

 يسودآور يها نسبت -3

 فروش به خالص ودس -3-7

 خالص سود/  فروش:  محاسبه روش

بت به داليلي ازجمله نس نيا .است  داشته ه سال هاي قبل كاهش قابل مالحظه ايبت بنس 7323در سال  نسبت نيا

كاهش قيمت فروش محصوالت ناشي از رقابت شديد توليدكنندگان سيمان و فروش ناشي از افت تقاضا، حجم  كاهش

 .يافته است در عين حال افزايش هزينه ها، كاهش

 فروش به ياتيعمل سود نسبت -3-2

 ياتيعمل سود/  فروش:  محاسبه روش

 .بدليل كاهش درآمد حاصل از فروش محصوالت و افزايش هزينه هاي توليد، كاهش يافته است نسبت نيا

 ژهيو ارزش بازده نسبت -3-3

 خالص سود/  ژهيو ارزش:  محاسبه روش

 بدون يها يگذار ـهيسرما بهره نرخ گرفتن نظر در با است سهامداران يگذار هيسرما بازده معرف كه نسبت نيا

 قرار قابل قبولي سطح در سكير صرف شيافزا با و يمركز بانك توسط منتشره مشـاركت اوراق سود نرخ مانند سكير

 .دارد

 يدارائ مجموع بازده نسبت -3-3

 خالص سود/  ها يدارائ كل:  محاسبه روش

 صنعت بودن بر هيسرما آن ليدال كه دارد قرار يتر نيپائ سطح در يسودآور يها نسبت ريســا با سهيمقا در نسبت نيا

 استهالك تجمع و زمان مرور با است يهيبد. است در مقايسه با ساير كارخانجات كارخانه بودن نوسازنسبتاً  مـان،يس

 .داشت خواهد افزايشي روند نسبت نيا يسودآور ثبات فرض با و انباشته

 

 سود كيفيت نسبت -3-4

 عملياتي نقد جريان خالص/  عملياتي سود:  محاسبه روش

و به علت مصرف وجوه قابل  دهد مي نشان راحاصل از عمليات  نقدينگي و عملياتي سود بين همبستگي نسبت اين

نوات نسبت به س 7323حاصل از عمليات طي سال مالي  منابع سرمايه در گردش ، منجر به كاهش وجه نقدتوجه از 

 است . پيشين شده
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 سود ينقدشوندگ سبتن -3-5

 ياتيعمل نقد انيجر خالص/  خالص سود:  محاسبه روش

 قرار يخوبنسبتاً  سطح در نسبت نيا را نشان مي دهد. ياتيعمل نقد انيجرخالص و سودهمبستگي ميان  نسبت نيا

 .كاهشي است نسبت به سنوات گذشته لي روند آنو دارد

 عمليات كارآئي نسبت -3-1

 عملياتي سود/  ناخالص سود:  محاسبه روش

 و دارد بيشتر مطلوبيت آن بيشتر مقدار طبيعتاً و است شركت سود كل در عملياتي سود سهم ميزان معرف نسبت اين

 .دارد غيرعملياتي هاي فعاليت بر كمتري تكيه و برد مي سود خود عملياتي هاي فعاليت از ركتش كه است اين ربيانگ

 است. نسبت به سال گذشته كاهش يافته 7323اين نسبت بدليل كاهش درآمد فروش محصوالت در سال 

 سهم هر سود -3-0

 خالص سود/  سهام تعداد:   محاسبه روش

كاهش آن كاهش يافته است. مهمترين علل  كاهشعايدي هر سهم از سود خالص كل است و نسبت به سال گذشته 

 داده است. سود هر سهم را كاهش، تورمافزايش قيمت هاي خريد در نتيجه  فروش است كه در مقابل با حجم و بهاي

 سهم هر ينقد ودس -3-2

 شده ميتقس ينقد سود/  سهام تعداد:  محاسبه روش

 7323عدد ذكر شده در ستون سال . شده است پرداخت سهم هر ازاء به كه است ينقد سود زانيم انگريب شاخص نيا

 عدد پيشنهادي هيات مديره است و مجمع مي تواند نهايتاً مبلغ ديگري را به تصويب برساند.

 سهم هر دفتري ارزش -3-77

 سهام صاحبان حقوق/  سهام تعداد:  محاسبه روش

 شود مي استفاده نسبت اين از هستند نيز ديگري مايملك و حقوق صاحب خود سرمايه از غير به سهامداران كه آنجا از

كه اين عدد بدليل كاهش سهم مالكان از دارائي هاي  است داشته بازده چقدر كلي طور به سهــم هر گردد روشن تا

 .شركت در مقايسه با سال گذشته كاهش يافته است

 سهم هر ينقد انيجر -3-77

 ياتيعمل نقد انيجر خالص/  سهام تعداد:  محاسبه روش

 .است شده كسب سهم هر ازاء به كه است اتيعمل از حاصل نقد وجه زانيم انگريب نسبت نيا

 

 يبها ديشد شيافزا كاهش يافته و علت آن بيش از هر چيز 7323در سال  شركت يسودآور گفت توان يم يكل يبند جمع كي در"

  فروش محصوالت)بدليل افت تقاضا در بازار(  )بدليل رقابت شديد كارخانجات سيمان( و كاهش حجم قيمت ، كاهش نهاده هاي توليد

كمتري صورت با افزايش در قيمت فروش جبران شود ليكن افزايش قيمت فروش با تاخير و به مقدار  است. رشد هزينه ها ميبايست

. علي ايحال سودآوري مي كندو در پاره اي مواقع برعكس و روند سودآوري را كند تد اصالً اتفاق نمي اف 7323يا مانند سال مي گيرد 

كماكان در حد قابل توجهي است و علت آن بهره برداري خوب از امكانات  در مقايسه با ساير كارخانجات فعال در اين صنعت شركت

 "..ابت اضافي سود بيشتري به دست آيد هاي ث موجود و توليد بيش از ظرفيت اسمي است كه موجب مي شود بدون تحمل هزينه
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 نقطه سر به سر

 وارد حجم آن از عبور با و انيز متحمل آن به دنيرس از قبل تا شركت كه است فروش و ديتول از يحجم آن سر به سر نقطه در ديتول مقدار

 .شود يم يسودده مرحلـه

 :گردد يم محاسبه ريز شرح بهحسب تن  ها نهيهز سر به سر نقطه ،7323 اسفند 22 به يمنته يمال سال واقعي يها نهيهز براساس 

 7،771،227،525،117 فروش

 353،051،723،101 هزينه هاي ثابت 

 404،174،735،231 هزينه هاي متغيير

 7،777،225827 مقدار فروش

 7،777،3078757 مقدار توليد

 %27 نسبت كلينكر به سيمان

 

 

 
 

  

 

 فروش از پس خدمات

 .نيست متداول فروش از پس خدمات ، كشور مانيس صنعت در

 

 

78771822785258117

787778225.277

404817487358231

787778307.757

هزينه هاي ثابت353805187238101

هزينه متغييرواحد- قيمت فروش واحد303373.0134

نرخ متغير==4378133.7030

=

ريال

ريال

نقطه سر به سر )سيمان(

نرخ فروش==787758731.7403

==1438222.37تن

فروش درنقطه سربه سر=143222.371*7775731.7403=154832781338514ريال

هزينه هاي ثابت=353805187238101ريال

هزينه هاي متغير=143222.371*437133.7030=377842384328000ريال

154832781338514ريال

حاشيه ايمني=(واقعي)فروش موردانتظار -فروش درنقطه سربه سر=342842280028724ريال
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 وابسته اشخاص با معامالت

 بدون الزم ماتيتصم و مطرح شركت رهيمد اتيه جلسات در وابسته اشخاص با معامالت هيكل تجارت، قانون 722 مادهبا مفاد  قاطبدر ان

 صاحبان يعموم مجمع نياول در و ارسال يقانون بازرس يبرا گرفته انجام معامالت گزارش نيهمچن. گردد يم اتخاذ نفعيذ عضو نظر اعمال

 .شود يم مطرح سهام

 شركت يآت يمال تعهدات

 . يمال يصورتها 20 شماره ادداشتي به است منحصر 7323 اسفند 22 به يمنته يمال سالپايان  در شركت يآت يمال تعهدات

 شركت يراهبر نظام

 رهيمد اتيه ساختار

 دوازده ،7323ي مال سال در. شود يم اداره - رموظفيغ عضو چهار و موظف عضو كي - عضو پنج از متشكل يا رهيمد اتيه توسط شركت

 . است شده برگزار اعضاء تمام حضور با رهيمد هيات جلسـه

 : باشد يم ريز شرح به 7323ء هيات مديره و جمع دريافتي آنها از شركت در سال اعضا مشخصات 

 

 رهيمد اتيه يتخصص يها تهيكم

ليكن عضو مالي هيات مديره به عنوان رئيس با كميته حسابرسي  است يتخصص يها تهيكم فاقد نو فارس مانيس شركت رهيمد اتيه

 .همكاري مي كند

 رهيمد اتيه ياعضا پاداش و ايمزا حقوق،

 شركت يداخل يها نامه نيآئ قيطر از رعامليمد و رهيمد اتيه ياعضا پاداش و ايمزا ، حقوق پرداخت يچگونگ و زانيم ، محاسبه نحوه

و جمع دريافتي اعضاء هيات  گردد يم نييتع(  خوزستان و فارس مانيس نگيهلد ياصل شركت)  وخوزستان فارس ناميس عام يسهام

 .به شرح جدول فوق مي باشد  7323مديره در سال 

 

سمتدرصد سهامنمایندهعضو هیات مدیره
جمع دریافتی سال 

1394 - میلیون ریال
49رئیس ناچیزعبدالرضا شیخانشرکت سیمان غرب )سهامی عام(

84نائب رئیس%83آرش حبیبی آزادشرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان

77عضوناچیزسید حسن آصفیشرکت سیمان آبیک )سهامی عام(

161عضو )مالی(ناچیزرضا نوذریشرکت ساخت و نصب صنعتی البرز آبیک

827عضو و مدیرعامل%6اسداهلل نیکفرشرکت سیمان فارس )سهامی عام(

هيات مديره
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 يقانون بازرس و مستقل حسابرس

 به يحسابرس سازمان ، 7323ارديبهشت  22ريخ در تا نو فارس مانيس شركت سهام صاحبان يعاد يعموم مجمع ماتيتصم موجب به

 .ندديگرد نييتعو آقاي هوشنگ منوچهري به عنوان حسابرس علي البدل  يقانون بازرس و مستقل حسـابرس عنوان

 به يحسابرس سازمان و نو فارس مانيس شركت نيب قرارداد براساس 7323 اسفند 22 به يمنته يمال سال يحسابرس نهيهز و الزحمه حق

 .است دهيگرد نييتع الير ونيليم 035 زانيم

عالوه بر حسابرسي صورتهاي مالي پايان دوره ، حسابرسي چند موضوع ديگر نيز به سازمان حسابرسي سپرده شده كه ليست آنها و حق 

   :الزحمه هر كدام به شرح زير بوده است

 

 

 شركت سکير ليتحل و هيتجز

 : فروش تمركز -7

 %282 كه بوده خانم كبري نبي نيا آنها بزرگترين كه است دهيرس فروش به يمشتر 503 به شركت محصوالت 7323مالي  سال در

 .نيست متكي خاصي مشتري به شركت. ستا خريده را شركت محصوالت

 ريسك فعاليت هاي سرمايه گذاري : -2

سرمايه گذاري شركت در شركت هاي سيماني بورسي متمركز است و به دليل آشنائي با وضعيت اين صنعت، ثبات ذاتي صنعت سيمان، 

 محدوديت حجم سرمايه گذاري ها و نظارت هاي بورس بر شركت هاي ميزبان سرمايه، ريسك سرمايه گذاري ها كم است. 

 

حق الزحمهتاریخ قراردادشماره قراردادموضوع قرارداد

94/7111194/4/16197,000,000حسابرسی مالیاتی سال مالی منتهی به 93/12/29

بررسی اجمالی صورتهای مالی میان دوره ای مربوط به 

شش ماهه منتهی به 94/6/31
94/1190994/6/8200,000,000

رسیدگی به صورت سود و زیان پیش بینی تعدیل شده 

سال مالی منتهی به 94/12/29
94/1633194/7/28108,000,000

حسابرسی صورتهای مالی سال مالی منتهی به 

94/12/29
94/2141794/10/12836,000,000

رسیدگی به صورت سود و زیان پیش بینی شده سال 

مالی منتهی به 95/2/30
94/2561494/11/24130,000,000

1,471,000,000 جمع
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 : فروش شرائط -3

 بابت از ريسكي ترتيب بدين. دينمـا يم مانيس ليتحو به اقدام وجه افتيدرعمدتاً  و شرائط نيحائز يبرا فاكتور شيپ صدور براساس شركت

 .نيست شركت متوجه فروش مطالبات شدن سوخت

 از يمورد تاكنون كه كنند يم ديخر ياعتبار صورت به)چك به همراه ضمانت نامه بانكي(  يكاف ناتيتضم دادن با برتر نيعامل از يتعداد

 .است نشده مشاهده آنان يبده شدن سوخت

 : فروش فصلي نوسانات -3

 ينم ديشد نوسانات دچار و بوده پايدار نسبتاً سال طول تمام در شركت فروش حجم فارس، استان در زمستان اعتدال و يكوتاه ليدل به

 .گردد

 : توليد تنوع -4

 صورت به و كند مي ديتول( سولفاته هاي محيط براي مناسب) 2 تيپ و (عمومي كاربرد با) 7 هاي تيپ در را پرتلند يها سيمان شركت

ي براي ساخت سيلوي مع الوصف برنامه ريزي هائ .نيست خاص محصول يك به وابسته و كرده توليد زين را( زودگير) 3 تيپ سيمان يشيآزما

 فراهم مي شود.انواع سيمان متنوعي از  امكان توليد تعداد ،ي طرحانجام شده و با اجرا سيمان جديد

 : محصول كيفيت -5

 سيمان پايدار توليدكننده تنها شـركت تاكنون. نمايد مي توليد مكعب متريسانت بر كيلوگرم 424 از باالتر مقاومت با 7 تيپ سيمانشركت 

 .دارد انحصاري موقعيتي زمـينه نيا در و بـوده كيفيت اين با

 .دارد انحصاري موقعيتي منطقه در و انحصاري شبه موقعيتي كشور در شركت و بوده محدود كشور در 3 تيپ سيمان توليد مقدار

 : تقاضا عمومي وضعيت -1

 باالتر شــركت تاكـنون. دارد كشور از خارج و داخل در يفراوان انيمتقاض مانيس نيا شركت، يديتول مانيس يباال اريبس تيفيك به توجه اب

اما در مقاطعي به دليل افت بازار يا تشديد رقابت )عمدتاً به  است رسانده فروش به را محصوالت تمامي و نموده توليد خود اسمي ظرفيت از

 شده است. )عاملين فروش( مشتريان شركت مجبور به دادن تخفيف به بخشي ازشكل اعطاء تخفيفات زياد( 

 : جايگزين محصوالت به مشتريان اقبال -0

 از و نيست متصور سيمان براي جانشيني كاالي گردد سيمان جايگزين مواردي در تواند مي مكمل نقش داشتن حين در كه فوالد استثناء به

 كنندگان مصرف از بسياري است شده افزوده آجر و فوالد از كمتر سيمان قيمت به ها، يارانه هدفمندسازي قانون اجراي از بعد كه آنجا

 .اند كرده محصول دو آن جايگزين را سيمان

 : ديجد محصوالت يابيبازار و ديتول سكير -2

 .است نشده معرفي آن براي اقتصادي جانشين تاكنون و است سيمان نوع پركاربردترين و ترين اقتصادي پرتلند سيمان
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 : محصوالت قيمت كاهش ريسك -77

 معدن و تجارتعت ، صن وزارت و سيمان صنعت كارفرمايان صنفي انجمن توسط سيمان صنعت در استفاده مورد داخلي فروش هاي نرخ

فروش هاي  .دهند مي يتخفيفات خود مشتريان به توليدكنندگان موارد پاره اي در. گيرد مي قرار توجه مورد معموالً و شده تائيد و تعيين

 صادراتي به قيمت رقابتي تعيين بها مي گردند.

 دست از ــريتاث و متخصص يروهــاين و رانيمد به يوابستگ سكير جمله از يانسان يروين بيترك و ساختار با مرتبط يها سكير  -77

 : بر سودآوري شركت آنها دادن

 به دارند ليتما اطـراف مناطق مــانيس ديتول يواحدها از ياريبس باتجربه و متخصص يروهاين دارد قرار رازيش در شركت نكهيا به توجه با

 امكان شده استخدام تازه يروهاين آموزش يبرا موجود امكانات و هيناح در يصنعت مراكز و دانشگاه وفور با. نديآ در شركت استخدام

 رانيمد باشد يم خوزستان و فارس مانيس نگيهلد مجموعه از يعضو شركت كه آنجا از و است فراهم يخوب به زين روين آموزش و استخدام

 .دارند قرار دسترس در شركت با يهمكار يبرا نگيهلد مجموعه از ياديز مجرب و متبحر

 : يمال سكير -72

 يازهاين بوده قادر همواره و است نداشته يمشكل...  و فروشندگان و مانكارانيپ اي بانكها به خود ونيد هيتاد در خود كار دوران در شركت

 به تاديه دليل به و بوده محدوددر مقايسه با ساير كارخانجات سيمان  بانكي نظام به شركت ديون. نمايد نيتام يبانك نظام از را خود يمال

 .دارد را جديد تسهيالت دريافت توان هميشه اقساط، موقع

 : بهره نرخ نوسانات ريسك -73

 بهره نرخ ريسك لذا است، بوده ها شركت ساير سهام در عمدتاً شركت گذاري سرمايه و است محدود بهره نرخ كاهش احتمال حاضر حال در

 .نيست شركت متوجه

 : ارز نرخ نوسانات سكير -73

 آالت ماشين بعضي و يدكي قطعات به است محدود شركت ارزي نياز رديگ يم صورت يداخل بازار در محصول فروش و مواد ديخر كه آنجا از

 .نيستند توجهي قابل مبالغ شامل كه

 : نقدينگي ريسك -74

 .نمايد مي تامين را ها گذاري سرمايه و عمليات براي الزم نقدينگي منابععمدتاً  شركت عمليات

 بازار روزافزون نشد رقابتي با اخير سـال چند در. گردد مي تامين محصوالت فروش پيش با سنتاً گردش در سرمايه تامين سيمان صنعت در

 .گردد مي تامين آن با گردش در سرمايه از توجهي قابل قسمت همچنان ولي بوده كاهش به رو مكرراً ها دريافت پيش حجم، 

 : يدكي تجهيزات و قطعات و سوخت ه،ياول مواد به يدسترس سكير -75

 كه هستند نيتام قابل يمتعدد فروشندگان از هياول مواد ريسا. دينما يم نيتام خود به متعلق معادن از را خود پرمصرف هياول مواد شركت

 از كدام هر از يمناسب رهيذخ شركت ،مواد نيتام سكير بودن نيپائ ـرغميعل. رنديگ يم قرار شركت قرارداد طرف گريكدي با رقابت در يهمگ
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 انجام ازين مورد مواد معادن ثبت و يساز آماده كشف، يبرا ياقدامات و ينگهدار( دينما نيتام را كار يكماه ازين حداقل كه ينحو به) مواد

 .است داده

ليكن  .ندارد وجود انرژي هاي حامل به دسترسي در كمبودي و شده ايجاد خوبي به الزم هاي ظرفيت ،سوخت و الكتريكي انرژي تامين براي

ابع دولتي تعيين مي شود مرتباً در حال سخت تر شدن است و طراحي كارخانه به نحوي است كه نحد مجاز مصرف انرژي كه توسط م

ريكي مكرراً دشوار مي گردد، ليكن با سياست هاي مديريت انرژي اتخاذ شده در شركت حصول به حد تعيين شده براي مصرف انرژي الكت

 .ر و قابل توجهي در انرژي مصرفي مشهود استبهبود مستم

 اقالم اين به سريع دستيابي براي اقتصادي هاي تحريم كه هائي دشواري و يدكي تجهيزات و قطعات از كافي ذخيره داشتن لزوم به توجه با

 تاكنون. كند مي دنبال همچنان و كــرده آغاز را يدكي تجهيزات و قطعات تامين براي وسيعي برنامه قبل مدتها از شركت آورد مي فراهم

 داشت اطمينان توان مي آينده در سياست اين كردن دنبال با و نمايد تامين را آتي هاي سال در خود نيازهاي عمده بخش توانسته شــركت

 .در اين رابطه پديد آورده است تاكنون دشواري هاييليكن تحريم ها  بود نخواهد تهديد معرض در توليد تداوم كه

 : شركت ياطالعات ستميس در اختالل سكير -71

 ،ياطالعات يها نظام .است شده برقرار محل دو اين بين مناسبي ارتباط و شود مي انجام مركزي دفتر و كارخانه محل دو در شركت فعاليت

 به و نگيتوريمان مداوماً و هيته بازار در موجود نوع نيبهتر از يهمگ شركت اطالعات و ارتباطات مخابرات، يافزار نرم و يافزار سخت امكانات

  .است شده گرفته كار به و ينيب شيپ زين اطالعات از بانيپشت نسخ هيته يبرا ياطمينان قابل و منظم يها هيرو. شوند يم يروزآور

 : مهيب سكير -70

)به استثناء مواد  انبار يها يموجود و خودروها اثاثه، و اموال ابزارها، ، ساتيتاس ، آالت نيماش ، ساختمانها مانند توجه قابل يها يدارائ هيكل

 يها نامه مهيب هيكل پوشش تحت...  و( كه به دليل ماهيت آنها نيازي به پوشش بيمه اي ندارند اوليه، كاالي در جريان ساخت و ساخته شده

 در كه اند شده نييتع ينحـــو به ليدخ فاكتـورهاي ريسا و غرامت و زيفرانش زانيم و ها مهيب نوع ، پوشش سقف. دارند قرار الزم و مرسوم

 .گردد نيتام ممكن حداكثر تا شركت منافع يمشكل نوع هر بروز صورت

 : يقانون مالحظات سكير -72

 ، ياجتماع نيتام ، كار نيقوان در كارفرما تعهدات و ستين حكمفرما شركت بر يخاص نيقوان و مقررات ،يعموم مقرات و نيقوان استثناء به

 قرار توجه مورد احسـن نحو به ستيز طيمح و يعيطب منابع ،و اوراق بهادار  بورس يها سازمان به تعهدات و تجارت و ميمستق يها اتيمال

 .است نخورده چشم به توجهي قابل اشكال تاكنون و داشته

 رقبا -27

  فاحشي در طرف عرضه پيش بيني نمي شود.شد. براي سال آتي نيز تغيير هاي جديدي به صنعت سيمان اضافه واحد 7323در سال 

. رسد مي برداري بهره به 7324 سال دراحتماالً  كه باشد مي احداث دست در )سپهر قيروكارزين( سيمان طرح يكدر منطقه بازار شركت 

 .دهد اختصاص خود به را شركت بازار از محدود بخشي است ممكن نهايتاً و دارد قرار شركت اصلي بازار از زياد فاصله در طرح اين
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 : تكنولوژي تغيير ريسك -27

 دقت كارخانه احداث زمان در. شود مي تلقي جوان نسبتاً اي كارخانه ،شركت كارخانه لذا گذرد نمي سال 77 از بيش شركت اندازي راه از

 كارخانه بهترين از يكي فيروزآباد سيمان كارخانه رو اين از. گردند تهيه خود انواع روزترين به و بهترين از تجهيزات و آالت ماشين تا شده

  .شود يم قلمداد كشور هاي

 آيد، پديد تكنولوژي در توجهي قابل جهش آتي سال چند در رسد نمي نظر به و است كند روندي سيمان صنعت در تكنولوژي تغيير روند

 .نيست چنداني نگراني جاي شده استفاده تكنولوژي شدن منسوخ بابت از لذا

 : امتيازها و مجوزها تمديد يا دريافت در دشواري ريسك -22

 مواد براي مناسب معادن تامين براي. خورد نمي چشم به مشكلي آنها تمديد براي و اند شده دريافت قبالً الزم امتيازات و مجوزها تمامي

 .شد خواهد برداري بهره هاي پروانه دريافت به اقدام آنها براي خود موقع به كه است انجام دست در اكتشاف طرح تعدادي اوليه،

 :ريسك وابستگي به كاركنان كليدي  -23

اعدي براي پرسنل فراهم كرده، با كثرت متقاضيان كار روبرو است. با شيراز قرار دارد و شرائط كاري مس از آنجا كه شركت در نزديكي شهر

خاتمه خدمت يافته به فوريت خاصي نيست و پرسنل  هم شده كه شركت متكي به فردااجراي برنامه هاي جانشين پروري، شرائطي فر

 مي شوند.  جايگزين

 تورم و افزايش هزينه ها : -23

دولت انجام مي شود و به دليل غيرمستقيم تورم باالي مزمن موجب كاهش سودآوري شركت مي گردد. قيمت گذاري سيمان با دخالت 

بوروكراسي حاكم بر آن همواره ميان افزايش هزينه ها و افزايش قيمت سيمان فاصله وجود دارد و هيچگاه افزايش قيمت فروش متناسب با 

 افزايش هزينه ها نمي باشد. 

تعهدات دولت در مورد تخصيص وجوه حاصل از قانون و  هشد وجب افزايش قيمت سوخت و برقيارانه ها م قانون هدفمندسازي اجراي

با توجه به مصرف باالي اين دو ماده در صنعت سيمان، در صورتي كه افزايش مناسبي هدفمندسازي يارانه ها به صنايع عملي نگرديده است. 

 در قيمت سيمان داده نشود الجرم سودآوري شركت آسيب خواهد ديد. 

كاهش خواهد بيش از پيش خواهد شد و فروش بيشتري ي باشد صنعت مسكن دچار آسيب و افت رشد در صورتي كه تورم از نوع ركود

 يافت.

 واردات : -24

مي بايست در محل حمل آن به مسافت هاي دور به صرفه نيست و  –به دليل حجم زياد و قيمت پائين  -اصوالً سيمان محصولي است كه 

ل ملي در برابر اسعار ارزي موجب مي شود واردات آن به صرفه نباشد. متقابالً همين تامين شود. همچنين كمبود ارز و كاهش مداوم پو

 داليل باعث مي شود صادرات سيمان به صرفه باشد.
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 ريسك اطالعات آتي : -25

اطالعات  ين لحاظدر طي ساليان فعاليت شركت، همواره بودجه هاي اوليه و پيش بيني هاي عملكرد با دقت باالئي تحقق يافته اند و از ا

 قابليت اطمينان باالئي دارد.  شركت

 : انرژي مصرف مجاز حد از تجاوز دليل به جريمه تعلق ريسك -21

 آالت ماشين كنندگان تاميــن گارانتـــي اعداد و 773 سيمان تن هر براي الكتريكي انرژي مصرف براي نيرو وزارت انتظار مورد شاخص

 كاهش براي تمهيداتي كه صورتي در كيلووات براي هر تن سيمان بوده  است.  777مصرف دو سال اخير حدود  ميانگين و  727 كارخــانه

 زمينه اين در شد انجام رياخ سال سه در كه اقداماتي. گرفت خواهد تعلق شركت به جرائمي نشود بيني پيش الكتريكي انرژي مصرف ميزان

 تمهيداتي نيز بعد يها سال براي و مگاوات 24مگاوات به  27افزايش ديماند مصرفي شركت از ه از جمله داد دست به را قبولي قابل نتايج

   .است شده اشاره بدان ندهيآ يها برنامه بخش در كه است شده بيني پيش

 

 شركت ياجتماع عملكرد

 شركت در انرژي مصرف وضعيت گزارش

 ،يآلودگ انتشار كاهش ضرورت. رديگ قرار يجد توجه مورد آن در ستيبا يم متعدد ليدال به يانرژ و است بر يانرژ يصنعت مانيس صنعت

  .هستند ليدال نيا نيمهمتر از شده تمام يبها كاهش مقوله در آن تياهم و شده نييتع استاندارد حدود از تجاوز عدم ضرورت

 كيلــووات 727 توليد، خط آالت ماشين كنندگـان تاميــن گارانتي اعــداد طبق آباد فيروز سيمان كارخانه الكتريكي انرژي مصرف شاخص

 حد از تجاوز كه آنجا از تفاوت قابل توجهي با استانداردهاي تعيين شده توسط وزارت نيرو دارد. كه است توليدي سيمان تن هر براي ساعت

  .دارد تام ضرورت انرژي مصـرف كاهش براي اقداماتي انجام گردد شركت شدن جريمه به منجر تواند مي شده تعيين

 .رديگ قرار توجه مورد يستيبا كه داشته همراه به را هائي چالش و مشكالت خود نوبه به هم حرارتي انرژي مصرف

 رياخ انيسال در .گذارد خواهد صنعت اين سودآوري بر زيادي تاثير كه است حياتي مقوله يك سيمان صنعت در انرژي كه است روشن

 به 7323و  7322 ، 7327هاي  سال گزارش در كه آمد عمل به ،يكيالكتر خصوصاً ،يانرژ مصرف كاهش نهيزم در يديمف اريبس اقدامات

 . است شده اشاره بدانهـا ليتفص

 شده تمـام يبهـا انرژي در نقش و افزوده يانرژ يها حـامل يبهـا به يمبالغ اًيمتوال هم آن از بعد يها سال و 7324 سال در رود يم انتظار

 .شود شتريب هم باز يمانيس يها شركت يسـودآور و

 گرمكيلو 107تر مكعب گاز مصرف شده كه ارزش حرارتي آنها بالغ بر م 02ليتر مازوت و  73 براي توليد هر تن كلينكر 7323در سال 

مترمكعب گاز  11ليتر مازوت و  73براي توليد هر تن كلينكر  7323در سال ليتر مازوت يكسان سازي شده( مي باشد.  0281)معادل  كالري

  شده بود. ان سازيليتر مازوت يكس 1080نرژي و معادل كالري اگرم كيلو 143بود كه ارزش حرارتي آنها  همصرف شد
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 است. كمتر %780معادل كيلووات  2 كيلووات ساعت برق مصرف شده است كه از عملكرد سال گذشته 777به ازاء هر تن سيمان همچنين 

وليد سيمان ناشي از استفاده در مصرف برق براي ت لووات ساعت بوده است. كاهشكي 773توسط وزارت نيرو  صرف تعيين شدهاستاندارد م

 بوده است. تي آسياهاي سيمان به دليل شارژ بهينه گلوله هاي آسيابازده ساع ، افزايشسرباره و كمك سايش بيشتر از

 

 آن از بعد يها سال و 4925 سال برايمديريت انرژي  شده ريزي برنامه اقدامات

و در حال  تمامي اقدامات كم هزينه اي كه مي توانست منجر به كاهش هزينه انرژي شود به كار بسته شده انديباً تقردر چند سال گذشته 

 است. امكان پذيرپر هزينه كاهش مصرف برق تنها با تقبل سرمايه گذاري هاي حاضر 

 " طرح احداث نيروگاه برق خورشيدي " شركت درحال مطالعه ، بررسي و امكان سنجي آن مي باشدكه مديريت انرژي  مهمترين طرح

 مي باشد.

 

 محيطي زيست عملكرد گزارش

از . است داشته سبز يفضا توسعه و يطيمح ستيز يها شيپا ون،يلتراسيف يها ستميس توسعه به يخاص توجه يانداز راه يابتدا از نو فارس

رعايت الزامات قانوني و اهتمام به حفظ محيط زيست به عنوان يكي از اركان توسعه پايدار، شركت در دوران احداث در راستاي اين رو 

 . است بگ فيلتر( را تعبيه نموده 22الكتروفيلتر و  2سيستم هاي فيلتراسيون براي پيشگيري از انتشار غبار )شامل 

 قبالً تامين شده و استفاده مي شوند.سيستم هاي تصفيه فاضالب و استفاده مجدد از آن نيز 

فضاي سبز با  هكتار از محيط داخل و اطراف كارخانه نيز به نحو مناسبي جنگلكاري شده و فضاي دلپذيري را به وجود آورده است. 31

 كليومتر شبكه اصلي و فرعي، آبياري مي شود. 47استفاده از شبكه آبياري تحت فشار به طول 

 مصرف مي شوند. مجدداًشناسائي شده و مديريت و كنترل مي گردد. مواد ريزشي جمع آوري شده و  محل هاي ايجاد آلودگي

 

  اجتماعي عملكرد گزارش

o نيازمند موسسات و اشخاص به سيمان تن 27 اهداء 

o تحت پوشش موسسه خيريه فارس نو نيازمند اشخاص به جنسي و نقديهاي  كمك اهداء 

o تخصصي و علمي تحقيقات و سمينارها اجتماعي، و فرهنگي فعاليتهاي 

o  كالس هاي قرآن در روستاهاي همجوار كارخانهبرگزاري 
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 كاركنان آموزشي و بهداشتي ،يمنيا رفاهي، سطح افزايش با رابطه در شركت عملكرد گزارش

o  ابي شغلي و هدف بيماريانجام معاينات دوره اي و پيش از استخدام جهت كليه پرسنل شركت، پيمانكاران و پرسنل جديدالورد با

  مقايسه هاي كارگاهي

o  بهداشتي شركت -معضالت ايمني صورت ماهيانه با هدف طرح مشكالت وه بهداشت كار بتشكيل جلسات كميته حفاظت فني و 

 ضالت مذكورعو ارائه راهكار مناسب جهت حل م

o  تعيين شاخص هاي ايمني و بهداشتي و تعريف معيارهاي پذيرش و اندازه گيري عملكرد فرآيندها در دوره هاي زماني تعريف

 شده 

o  ريف شده در قالب پروژه هاي بهبودتعيين هدف و برنامه جهت نيل به معيارهاي تع 

o  برگزاري دوره آموزش حفاظت و بهداشت كار جهت پرسنل پيمانكاران 

o وره امداد و نجات و اطفاء حريق جهت پرسنل برگزاري د 

o  مورد حريق جنگلي در عرصه هاي جنگلي اطراف كارخانه و همكاري با اداره منابع طبيعي و محيط زيست استان  4اطفاء حريق

  فارس

o كاهش ( ضريب تكرار حادثه از طريق صدور مجوز انجام فعاليت هاي خطرناكPermitبه منظور جلوگيري از بروز حو ) ادث

 شغلي

o  تهيه چك ليست هاي بازديد از واحدها بصورت اختصاصي و انجام بازديد توسط بازرسان با هدف شناسايي و كنترل شرايط

 مخاطره انگيز

o  گانه بر اساس نوع شرايط مخاطره انگيز جهت آمادگي تيم هاي واكنش در شرايط اضطراري 73برگزاري مانورهاي 

o  حوادث و رويدادها بر اساس دستورالعمل ثبت حوادث و رويدادها به منظور جلوگيري از تكرار ثبت حوادث و تحليل علل بروز

 حوادث مشابه

o تهيه آمار ماهيانه فعاليتهاي انجام گرفته و ارائه در جلسات كميته حفاظت فني و بهداشت كار 

o  سطح  3گونه فعاليتها در  هاي در حال انجام در كارخانه و تعيين سطوح ريسك اين شناسايي ريسك كليه فعاليت

LOW,MEDIUME,SIGNIFICANT,HIGH  و تعيين هدف و برنامه جهت تبديل سطوح ريسك مهم و باال به كم و

مهندسي، توزيع تجهيزات حفاظت فردي، برگزاري كالس هاي آموزشي، نصب -متوسط با اتخاذ تدابير مختلف نظير اقدامات فني

 ام معاينات دوره اي، اعمال راهكاري نظارتي و اتخاذ راهكارهاي تنبيهي و تشويقيتوزيع بروشور هاي آموزشي، انج -پوستر

o  خريد و توزيع تجهيزات حفاظت فردينظارت بر روند  

o دعوت از اكيپ سازمان انتقال خون و مشاركت پرسنل در امر اهداء خون 

o  بهداشتي بصورت روزانه و كنترل بهداشتي كليه مواد نظارت بر تهيه، طبخ و توزيع مواد غذايي در رستوران و انجام بازديدهاي

 غذايي ورودي به رستوران

o  بكارگيري مشاور جهت طراحي سيستم اطفاء حريق خودكار بر روي مخازن مازوت، اتاق هاي ترانس پست هاي برق، انبارها، اتاق

 سرور، بويلر روم، ديلي تانك و آرشيو فني

o ه توسط مراجع و شركت هاي ذيصالحانجام مقاومت سنجي چاه هاي ارت كارخان 

o  اندازه گيري عوامل زيان آور محيط كار )اندازه گيري صدا در آسياهاي مواد و سيمان، اندازه گيري پوسچرهاي كاري در

 (QECبارگيرخانه به روش 

o تامين امكانات ورزشي مختلف در داخل و خارج از كارخانه براي پرسنل و خانواده آنها 

o  بهمن، روز زن، روز مرد( 22مختلف در مناسبت هاي ملي و مذهبي )روز كارگر، ماه رمضان، نوروز، تامين هداياي 
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o  برگزاري مراسم و جشن هاي مختلف 

o  سهم سيمان فارس نو به پرسنل بابت هديه عيد غدير 33اهداء 

o  ريال 277،777پرداخت كمك هزينه رستوران ماهانه به مبلغ 

o انتخاب كارمند نمونه 

o مبتكرانه در جهت اش هاي موردي پس از تصويب كميته پيشنهادات شركت به پرسنل درخصوص ارائه پيشنهادات اهداء پاد

 اصالح و بهبود

o  انجام بعضي از امور شخصي زمان بر كاركنان مانند مراجعات به بانك ها به منظور پرداخت اقساط و ... به منظور كاهش مشغله

 كاركنان

 

 يانسان منابع توسعه

 برگزار يآموزش متعدد يها دوره 7323 اسفند 22 به يمنته يمال سال در روز، دانش با يهمگام و كاركنان دانش يفيك ارتقا جهت در

 . افتندي حضور شده برگزار يتخصص يها دوره در شركت كارشناسان و رانيمد از يتعداد و ديگرد

 : است بوده ريز شرح به 7323 سال يط آموزش واحد عملكرد

o 770 آموزشي سمينار و دوره مورد 

o 1،521 آموزش ساعت نفر 

o 31 شده جذب كارآموز نفر 

o  مقاله از كاركنان شركت در نشريات تخصصي صنعت 3انتشار 

 واقع رازيشــ شهر در شركت ، كه است نيا ذكر قابل نكته يانسان يروين بيترك و ساختار با مرتبط موارد و يانسان منابع توسعه نهيزم در

 به توجه با. نديدرآ شركت استخدام به دارند ليتما اطراف مناطق مانيس ديتول يواحدها از ،ياريبس تجربه با و متخصص يروهـاين و شده

 نگيهلد مجموعه از ياديز مجرب و متبحر رانيمد باشد يم خوزستان و فارس مانيس نگيهلد مجموعه از تعددم مراكز و ها دانشگاه وجود

  .دارند قرار دسترس در شركت با يهمكار يبرا
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 : استذيل  جداول شرح بهو هزينه  التيتحص و سن تجربه، يها سال نظر از كاركنان يبند طبقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمعتا 30 سالتا 25 سالتا 20 سالتا 15 سالتا 10 سالتا 5 سالتا 2 سال

149142102ليسانس و فوق ليسانس

175121188ديپلم و فوق ديپلم

1311116زيرديپلم

0بيسواد

1427917221306جمع

جمعتا 60 سال و باالترتا 55 سالتا 50 سالتا 45 سالتا 40 سالتا 35 سالتا 30 سال

78345021102ليسانس و فوق ليسانس

70654742188ديپلم و فوق ديپلم

462416زيرديپلم

0بيسواد

77778756261306جمع

 تحصيالت
تفكيك سن پرسنل

 تحصيالت
تفكيك سالهای تجربه پرسنل

تفكيك سالهای تجربه و سن پرسنل
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تعداد پستتعداد پستتعداد پستتعداد پستتعداد پست

مصوبمصوبمصوبمصوبمصوبنوع مشاغل

مديريت، سرپرستی و كارشناسی

تكنسين و كارگران ماهر

مديريت، سرپرستی و كارشناسی

تكنسين و كارگران ماهر

مديريت، سرپرستی و كارشناسی

ساير كاركنان

مديريت، سرپرستی و كارشناسی

ساير كاركنان

114102207188 -16 - -321306

وضعيت نيروی انسانی و پيمانكار تامين نيرو بر حسب تحصيالت و مشاغل 

جمـــــــــــــــــــعبيسواد زيرديپلم

جمــــــــــــــــــع كل

نوع فعاليت / 

نام قسمت
تعداد 

پرسنل

تعداد 

پرسنل

توليد

12811512

1010

ديپلم و فوق ديپلمليسانس و فوق ليسانس                  تحصيالت

تعداد 

پرسنل

تعداد 

پرسنل

تعداد 

پرسنل

70658079 4

3 3

5 6
توزيع و 

فروش
اداری و 

تشكيالتی

8075

11 20

كمكی توليد

6 4

208202

11 10

14 23

جمعموقترسمیجمعموقترسمیجمعموقترسمی

                79                79                  -                79                79                  -               79               79                 -متوسط تعداد پرسنل در بخش توليد )نفر( 

              152              142                10              154              144                10             153             143               10متوسط تعداد پرسنل خدمات توليد )نفر( 

                11                10                  1                11                10                  1               11               10                 1متوسط تعداد پرسنل توزيع  و فروش )نفر( 

                14                11                  3                14                11                  3               14               11                 3متوسط تعداد پرسنل اداری و تشكيالتی )نفر( 

                47                47                  -                49                49                  -               49               49                 -متوسط تعداد پرسنل پيمانی )نفر(

              303              289                14              307              293                14             306             292               14جمع متوسط تعداد پرسنل

       814,464       776,832         37,632       825,216       787,584         37,632      822,528      784,896        37,632ساعات كار عادی كاركنان )ساعت(

       192,708       183,804           8,904       184,200       175,800           8,400      183,600      175,200          8,400ساعات اضافه كار كاركنان )ساعت(

    1,007,172       960,636         46,536    1,009,416       963,384         46,032   1,006,128      960,096        46,032جمع ساعات كار )ساعت(

  18,254,675  22,851,520 22,744,281هزينه حقوق  و دستمزد هر نفر در ماه )ريال(

    2,896,315    3,763,572   3,707,244هزينه اضافه كاری هر نفر در ماه )ريال(

  28,963,696  32,158,795 34,001,634هزينه ساير مزايای هر نفر در ماه )ريال(

  50,114,686  58,773,887 60,453,159جمع هزينه پرسنلی هر نفر در ماه )ريال(

  22,088,235  26,050,000 26,475,629جمع هزينه غيركاركنان هر نفر در ماه )ريال(

  43,056,173  50,434,061 51,711,367جمع هزينه كاركنان وغيركاركنان هرنفردرماه)ريال(

اطالعات پرسنلی

شـــــرح
دوره مشابه قبل سال مالی منتهی به 1393/12/29بودجه تعديل شده سال مالی منتهی به 1394/12/29دوره جاری سال مالی منتهی به 1394/12/29
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مبالغ به میلیون ریال

درصدمبلغدرصدمبلغ

17,14326)1()668(83,51784,18566,374حقوق ثابت كاركنان

3,08229)2()252(13,61313,86510,531اضافه كاری 

11,78811,29210,88949648998مزايای بازخريد خدمت

50,47748,29143,6482,18656,82916عيدی و پاداش

3,54125)0()69(17,66517,73414,124بيمه تامين اجتماعی

44,92441,15636,6513,76898,27323ساير مزايای كاركنان

221,984216,523182,2175,461339,76722جمع حقوق و مزايای كاركنان

33,67732,82327,03685436,64125حقوق ودستمزدومزايای غيركاركنان

255,661249,346209,2536,315346,40822جمع حقوق ومزايا

مبالغ به ریال

درصدمبلغدرصدمبلغ

4,489,60625)0()107,239(22,744,28122,851,52018,254,675حقوق ثابت كاركنان

810,92928)1()56,328(3,707,2443,763,5722,896,315اضافه كاری

3,210,2403,065,1472,994,774145,0935215,4657مزايای بازخريد خدمت

13,746,46013,108,30612,004,400638,15451,742,05915عيدی و پاداش

926,24124)0()3,060(4,810,7304,813,7893,884,488بيمه تامين اجتماعی

12,234,20511,171,55310,080,0331,062,652102,154,17221ساير مزايای كاركنان

60,453,15958,773,88750,114,6861,679,272310,338,47321جمع هزينه پرسنلی هر نفر درماه

26,475,62926,050,00022,088,235425,62924,387,39420ميانگين حقوق ومزايای غيركاركنان

51,711,36750,434,06143,056,1731,277,30638,655,19420ميانگين حقوق ومزايا

ميانگين حقوق و دستمزد و مزايای هر نفر در ماه

شـــــرح

بررسی وضعيت حقوق، دستمزد و مزايا 

دوره مشابه قبل

افزايش )كاهش( نسبت به

بودجه

عملكرد سال مالی 

منتهی به 

1394/12/29

بودجه تعديل 

شده سال مالی 

منتهی به 

1394/12/29

عملكرد دوره 

مشابه قبل سال 

مالی منتهی به 

1393/12/29

دوره مشابه قبل شـــــرح

افزايش )كاهش( نسبت به

بودجه

عملكرد سال مالی 

منتهی به 

1394/12/29

بودجه تعديل 

شده سال مالی 

منتهی به 

1394/12/29

عملكرد دوره 

مشابه قبل سال 

مالی منتهی به 

1393/12/29
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 اقدامات انجام شده در خصوص تكاليف مجامع قبلي

 داشت:( موارد زير را مقرر 7323اسفند  22يل شده براي سال مالي منتهي به آخرين مجمع عمومي )تشك

 اقدام الزم جهت تعيين تكليف و تسويه مانده حساب اتاق بازرگاني، صنعت، معدن و كشاورزي 

 پيگيري الزم جهت اجراي مفاد قرارداد في مابين با شركت نوآوران صنعت سبز 

  ن دستورالعمل " الزامات دستورالعمل کنترلهاي داخلي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار در ارتباط با تدويرعايت

 " مربوط به نحوه استفاده از رايانه

 فروش اموال غيرمولد و مازاد بر نياز شركت بر اساس منافع و مصالح شركت تحت نظر هيات مديره 

 به سهامدار عمده ارائه گزارش از تخفيفات فروش به تفكيك خريداران و درصد آنها 

 راق بهادار و او رعايت كليه آيين نامه ها و بخشنامه هاي سازمان بورس 

 

 موارد زير قابل ذكر است :فوق بندهاي رعايت در خصوص 

 

  تسويه حساب با اتاق بازرگاني صورت گرفت 7323در سال مالي 

  در پي اجراي مفاد قرارداد في مابين با شركت نوآوران صنعت سبز درخصوص خريد قطعات برج خنك كن، قطعات خريداري شده

 صادر گرديدتحويل و رسيد انبار آنها 

  در اين راستا سند شمارهITMT72  در سيستمIMS در قسمت فن آوري اطالعات شركت تدوين شده است 

 بررسي هاي صورت گرفته نشان مي دهد شركت اموال غيرمولد و مازاد در اختيار ندارد 

 گزارش مورد نظر طي نامه به سهامدار عمده ارسال شده است 

 هاي بورس التفات كامل دارد شنامهشركت به آئين نامه ها و بخ 

 
 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

وضعيتمبلغسهامدار

در اسرع وقت پرداخت خواهد شد166,706سود سهامداران حقوقی

به حساب بانک واریز شده و با مراجعه به بانک قابل دریافت است2,039سود سهامداران حقیقی 

168,745جمع

وضعيت سود سهام پرداختنی در پايان سال 1394
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 سود ميتقس يبرا رهيمد اتيه شنهاديپ

 

 الير ميليون 332،203 مبلغ شده كسب خالص سود ،7323 اسفند 22 به يمنته يمال سال يبرا شده ارائه انيز و سود صورت به توجه با

 .گردد يم الير ميليون 337،424 بر بالغ صيتخص قابل سود ،قبل سنوات انباشته سودو  يسنوات التيتعد اعمال از پس كه باشد يم

افزايش در هزينه ها و  با در نظر گرفتن رهيمد اتيه شنهاديپ كه بوده الير 232 مبلغ 7323 يمال سال در سهم هر آمده بدست خالص سود

  . باشد يم سهامداران به - به ازاء هر سهم ريال 147معادل  - سود قابل تخصيص %57 ينقد پرداختلزوم اجراي طرح هاي اصالح و بهبود، 

يك خود سرمايه گذاري و سال هاي بعد از آن، شركت ساالنه مبالغ قابل توجهي در پروژه هاي استراتژ 7323شايان ذكر است كه در سال 

رسيدن به حداقل سرمايه مورد خواهد كرد و همچنين الزام سازمان بورس اوراق بهادار مبني بر افزايش سرمايه شركتهاي پذيرفته شده تا 

ضرورت دارد با كاهش تقسيم سود سهم منابع داخلي در تامين مالي سرمايه گذاري ها اداء گردد و بستر مناسبي براي تامين بقيه نياز ، 

 وجوه الزم از نظام بانكي فراهم شود.
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 طرح هاي توسعه و برنامه هاي آينده شركت

، نقشه ها و بودجه بندي سرمايه اي پروژهبا انجام مطالعات مديريت استراتژيك سيمان فارس نو نيز  7323در سال  همانند سنوات گذشته ،

برنامه هاي تعريف شده در چارچوب مذكور و منافع و هزينه هاي مترتب بر آنها در   راه خود را ترسيم كرده و مطابق با آن عمل خواهد كرد.

 زير مي باشند :اول جددو بخش خرد و كالن به شرح 

  
 
 

 
  
 
 
 

واقعیبرنامهواقعیبرنامهواقعیبرنامهواقعیبرنامهسال 95سال 94سال 93سال 92

1

راه اندازی 

معدن آهك 

باوريان و 

رفع موانع 

موجود 

)تملك 

مسير راه و 

احداث راه 

دسترسی به 

معدن(

13
91

/0
1/

01

13
94

/0
8/

30

یی
طبا

طبا
ر 

امی
اه 

س ش
ند

مه

12,50030%50%100%65%55%86%58%-58%-61%

تعيين بهترين مسير دسترسی به معدن-اجرای 

مسير دسترسی به معدن-تهيه گزارش 

اكتشاف-اخذ گواهی كشف از اداره صنايع-

اخذ پروانه بهره برداری از اداره صنايع-

پيگيری تملك زمين مسير )انعقاد قرارداد و 

در مرحله پرداخت مبلغ قرارداد(-طراحی 

مسير و پل ها و ارائه نقشه های مربوطه 

توسط مشاور و تاييد طرح توسط واحد 

ساختمانی

تاخير جهت 

تملك باقيمانده 

زمين های قرار 

گرفته در مسير 

دسترسی و 

حل مشكل 

معارضين محلی

ST 3-ST 11

2

پياده سازی 

سيستم 

مديريت 

پايانه شركت

13
94

/0
1/

01

13
94

/1
2/

29

 نیا
ش

رو
س س

ند
مه

1,000100%15%18%40%46%70%73%100%95%

برگزاری جلسات مقدماتی و توجيهی با 

شركت نرم افزاری رايورز جهت الگوريتم 

برنامه-تدوين و ارائه طرح مقدماتی توسط 

شركت رايورز-بررسی و تجزيه و تحليل 

طرح ارائه شده-برگزاری جلسات هم 

انديشی-ارائه نمونه برنامه جهت برطرف 

نمودن مشكالت-تست آزمايشی برنامه

مشكالت 

موجود در 

تست آزمايشی 

برنامه و ارائه 

آنها به شركت 

رايورز جهت 

برطرف نمودن 

اين موارد

-ST 1-ST 2

ST 5

3

تحقيقات 

بازاريابی و 

معرفی 

محصول در 

بازارهای 

صادراتی 

حوزه خليج 

فارس و 

آفريقا

13
94

/0
1/

01

13
94

/1
2/

29

 نیا
ش

رو
س س

ند
مه

1,500100%25%29%45%52%70%78%100%100%

مذاكره با مشتريان مختلف صادراتی و احتمال 

عقد قرارداد در ماه های آتی-دعوت و 

مذاكره با بازرگانان آفريقای جنوبی در ايران 

جهت صادرات سيمان-نهايی شدن توليد 

سيمان تيپ 3 در راستای مزيت رقابتی پايدار-

نهايی نمودن صادرات كلينكر از بندرهای 

بوشهر و عسلويه-ارسال نمونه سيمان به 

آفريقای جنوبی-درخواست ارائه طرح جديد 

جهت پاكت سيماندر راستای معرفی محصول-

معرفی نام تجاری جديد جهت محصول-انجام 

تست آزمايشگاهی سيمان تيپ1- 625-

صادرات سيمان به كشور آفريقايی 

موزامبيك-صادرات سيمان به كشورهای 

كويت و امارات متحده عربی

-ST 1-ST 2

4

توسعه 

مهمانسرای 

13كارخانه
94

/0
1/

01

13
95

/0
3/

31

وار
س ان

ند
مه

2,49485%100%30%30%55%55%70%74%85%100%

برگزاری مناقصه-تكميل جدول ارزشيابی 

پيمانكاران-انعقاد قرارداد-تحويل پرو ژه به 

پيمانكار-اجرای عمليات ساختمانی-تهيه و 

اجرای تاسيسات شامل برق و گاز و ...-

اجرای نمای ساختمان و تكميل عمليات 

تاسيسات

-ST 1-ST 2

پايش اجرای پروژه های استراتژيك 

ژه
رو

ه پ
مار

ش

عنوان پروژه
تاريخ 

شروع

تاريخ 

پايان

مسئول 

اجرای 

پروژه

بودجه 

مورد نياز 

)ميليون 

پيشرفت پروژه ها در سال 94 

اقدامات انجام شده

داليل عقب 

ماندگی پروژه 

ها از برنامه

كد استراتژی 

مرتبط / مالحظات
زمستان 94پائيز 94تابستان 94بهار 94



 

 4921اسفند  92گزارش فعاليت و وضعيت عمومي شركت سيمان فارس نو )سهامي عام( در سال مالي منتهي به  53

 
 

 گزارش كنترلهاي داخلي

 گزارش و دامنۀ گزارش دورۀ مورد

تهيه  7323اسفند  22براي سال مالي منتهي به هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار،  اين گزارش بر اساس دستورالعمل كنترل

 باشد. مي، عملياتي و رعايتي هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي كنترل شاملشده است و 

. 

 هاي داخلي مديره در قبال كنترل تامسئوليت هي

موقع   و به ءهاي داخلي مناسب و اثربخش به منظور دستيابي به اطمينان معقول نسبت به قابليت اتكا مسئوليت استقرار و بكارگيري كنترل

نگهداري مستندات مناسب در خصوص معامالت و رويدادهاي حاكم بر گزارشگري مالي، ثبت و گزارشگري كليه بودن گزارشگري مالي، 

هاي بااهميت  ها و ساير تحريف موقع تقلب افشاي مناسب و كامل اطالعات اشخاص وابسته، پيشگيري و كشف بهمعامالت و رويدادهاي مالي، 

 ءافشا، كامل داليل مغايرت بااهميتء بيني شده، مقايسۀ عملكرد واقعي با بودجه و افشا پيش در گزارشگري مالي، منطقي بودن اطالعات مالي

 باشد.  مديره مي تابا هيهاي مالي منطبق با استانداردهاي حسابداري و ضوابط الزم االجراء و تهيه صورتفوري اطالعات مهم 

 مديره است. تاعهده هيبر نيز هاي داخلي مذكور مسئوليت ارزيابي و گزارشگري كنترل

. 

 هاي داخلي  چارچوب كنترل

چارچوب كنترل داخلي شامل محيط  ءكنترل داخلي را در فرآيند كسب و كار خود يكپارچه و اجزا "سهامي عام –سيمان فارس نو شركت "

مل كنترل داخلي مصوب سازمان هاي كنترلي، اطالعات و ارتباطات و نظارت را مطابق با مفاد دستورالع فعاليتمديريت ريسك، كنترلي، 

 .بورس و اوراق بهادار، طراحي، مستقر و اجرا نموده است

ها را ها پيشگيري يا آنهاي ذاتي خود ممكن است نتواند از تحريفسامانه كنترل داخلي، صرف نظر از نوع طراحي آن، به دليل محدوديت

 .فراهم مي آورد ءموقع و قابل اتكا ه گزارشهاي مالي بهئاكشف كند. با اين حال اطمينان معقولي را نسبت به تهيه و ار

. 

 ارزيابي كنترل داخلي

ارزيابي نموده است.  7323اسفند  22سال مالي منتهي به هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي را در مديره شركت، اثربخشي كنترل تاهي

 داخلي سازمان بورس و اوراق بهادار استفاده شده است.هاي در فرآيند ارزيابي مزبور، از معيارهاي ذكرشده در فصل دوم دستورالعمل كنترل

. 

 ت مديره يااظهارنظر ه

سال شركت در  ، عملياتي و رعايتيماليهاي داخلي حاكم بر گزارشگري  مديره معتقد است كه كنترل تاهاي انجام شده، هيبراساس ارزيابي

اطمينان معقولي از دستيابي به  وبوده نضعف با اهميت عليرغم عدم استقرار نظام مديريت ريسك، داراي  7323اسفند  22مالي منتهي به 

 .دهد و در نتيجه براساس معيارهاي يادشده اثربخش بوده است اهداف شركت مي
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، عملياتي هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مديره در خصوص كنترل تاتي بين كميته حسابرسي و هيعدم توافق با اهمي شايان ذكر است

 .وجود ندارد و رعايتي

 

  4921اسفند  92سال مالي منتهي به  گزارش كميته حسابرسي داخلي براي

 

سهامي  –مواد ، كميته حسابرسي سيمان فارس نو منشور كميته حسابرسي شركت و با مالحظه ساير  77ماده  2در راستاي اجراي مفاد بند 

 رساند :را به شرح زير به استحضار هيات مديره محترم مي 7323اسفند  22سال مالي منتهي به  عام، گزارش عملكرد خود در

 

 معرفي اعضاء و سوابق آن ها

 نفر به شرح زير است : 3كميته حسابرسي شركت متشكل از 

 

اند و با تغيير در تركيب هيات مديره سوندي عضو هيات مديره و رئيس كميته حسابرسي بودهآقاي محمدمهدي شاهي، 7323در ابتداي سال 

 اند.و خروج ايشان، آقاي رضا نوذري به عنوان عضو هيات مديره و رئيس كميته منصوب شده

 

 نحوه جبران خدمت اعضاء

ازاء شركت در هر جلسه حق حضوري معادل حق حضور اعضاء هيات مديره  حسب مجوز صادره از سوي سهامدار اصلي، هر عضو كميته به

 كند.دريافت مي

 

 

  

عضو مستقلتحصيالتسمتنام و نام خانوادگی
عضو هيات 

مديره
عضو مالی

تاريخ شروع 

عضويت
سوابق

1394/2/1بلیبلیبلیفوق لیسانسرئیس کمیتهرضا نوذری

مدرس وزارت علوم و آموزش عالی )دانشکده فنی(، بازرس 

سازمان همیاری شهرداری های استان فارس، قبالً مدیر فروش 

و مشاور مالی شرکت ها و سازمان های متعدد

1392/10/1خیربلیدکتراعضو کمیتهغالمحسین مهدوی

استاد تمام دانشگاه شیراز، مولف بیش از 70 کتاب و مقاله، 

حسابدار رسمی، قبالً مدیر در سازمان حسابرسی، 25 سال سابقه 

حسابرسی در سازمان و شاغل انفرادی

1392/10/4خیربلیفوق لیسانسعضو و دبیرعلیرضا قهرمانی

مدیر حسابرسی شرکت نیرو ترانس و مدرس مراکز آموزش 

عالی، قبالً 2 سال در سازمان حسابرسی، 9 سال حسابدار صنعتی 

و مالی شرکت نیروترانس
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 اهداف كميته

 اند :منشور كميته حسابرسي و منشور حسابرسي داخلي اهداف زير را براي كميته تعيين كرده

 يداخل يهاو كنترل سكير تيريمد ،ينظام راهبر يندهايفرآ اثربخشي -7

 يمال گزارشگري سالمت -2

 يداخل يحسابرس اثربخشي -3

 مستقل يحسابرس اثربخشي و مستقل حسابرس استقالل -3

 مقررات و الزامات ن،يقوان ترعاي -4

 

 ها و نتايج عملكرد كميته در خصوص آنهااهم مسؤوليت

 : ها و وظائف كميته، عملكرد كميته در جهت ايفاء مسؤوليت و وضعيت آنها در حال حاضر به شرح زير استمهمترين مسؤوليت

 هاي داخلي و مديريت ريسكاثربخشي نظام راهبري كنترل -7

 هيتجز ،يرياندازه گ ،ي)مشتمل بر شناسائ سكير تيرياز آنجا كه كميته ريسك شركت فعاليت قابل توجهي نداشته و اقدامي در خصوص مد

وظائف خود در اين اند نتوانستهحسابرسي كميته واحد و ( صورت نگرفته ، سكير تيريمد ستميو نظارت بر س تيريمد ،يابيارز ل،يو تحل

هاي هيات مديره درج شده ريسكي كه در پايان سال توسط شركت انجام شده و در گزارش فعاليت حليلايحال تند. علينزمينه را به انجام رسا

 توسط كميته رسيدگي شده است.

آنها( توسط واحد حسابرسي داخلي رسيدگي شده  تيظ امناطالعات و حف يشركت )شامل كنترل فناور يكنترل داخل يهاستميس ياثربخش

اند و در پايان هاي تهيه شده به مجرد تصويب به هيات مديره ارائه گرديدهها و گزارش نتايج نظارت نموده است. گزارشو كميته بر رسيدگي

 قرار گرفته است. كنترل داخلي جامع شامل مهمترين نتايج و نكات در اختيار هيات مديره رشسال نيز يك گزا

حسابرسان مستقل گزارش شده توسط  ايو  يكه توسط واحد حسابرسي داخل يداخل يهاها و رفع نقاط ضعف كنترليهتوص ياگر چه اجرا

 پيگيري مي شده ليكن شركت در اين زمينه فعاليت كافي نداشته و نتايج مناسبي حاصل نشده است. كميته

 يمال يگزارشگر -2

، بودجه، EPSهاي مالي پايان دوره، مالياتي، برآورد اوليه و تعديالت هاي مالي ميان دوره شش ماهه، صورتشامل صورتهاي مالي گزارش

مقايسه عملكرد با بودجه در مقاطع زماني سه ماهه و ... توسط واحد حسابرسي داخلي و كميته حسابرسي رسيدگي شده و نتايج رسيدگي به 

 يها هيعمده، رو يقضاوت ها، برآوردها ،يمال يگزارشگر تيها شامل موضوعات با اهماست. رسيدگي اطالع هيات مديره رسانده شده

شركت بوده و با  يمال يهامعامالت با اشخاص وابسته در گزارش يها و افشااز آن كيدر هر  رييعمده، نحوه افشا و انتخاب و تغ يحسابدار

مقررات انجام و سعي شده  ريو سا يحسابدار ياستانداردها تيو به موقع بودن، رعا نناياطم تيقابلهدف كسب اطمينان معقول نسبت به 

آنان قرار گرفته حاصل  اريدر اخت يمال يدر رابطه با گزارشگر رهيمد اتيه يريگميتصم ياطمينان معقولي از اين كه همه اطالعات الزم برا

حسابرس مستقل در  يشنهادهايپ ني، و همچن رهيمد تياتوسط ه بيقبل از تصو كتشر يمال يهاگزارش سينوشيشود. از اين رو پ

 خصوص اصالحات آن ، هم مورد توجه بوده است.

 يداخل يحسابرس -3

در ابتداي سال تنظيم  ،برنامه ساالنه واحد حسابرسي داخلي با لحاظ نمودن وظائف و اهداف تعيين شده در منشور فعاليت حسابرسي داخلي

)طبق ضوابط و مقررات( نظارت نمود.  يداخل يحسابرس حيو عملكرد صح يگرديد و در خالل سال، كميته بر اثربخشو به هيات مديره ارائه 
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هاي خود از استقالل كافي برخوردار بوده و دسترسي مناسبي به منابع و واحد حسابرسي داخلي در اجراي مسؤوليت يته،حسب مشاهدات كم

يا بين المللي مربوط  ي مليهاي الزم االجرادستورالعملباط آزاد و كامل با كميته داشته است، از اطالعات مورد نياز و امكان برقراري ارت

 هاي مهم آن در اختيار هيات مديره و مديريت قرار گرفته است.توصيه وها پيروي نموده و يافته

 يهاييو توانا تيم شده و به نظر كميته صالحانجا، با سمت رئيس حسابرسي داخلي ، در حال حاضر امور حسابرسي داخلي توسط يك نفر 

 كافي بوده است. ،يداخل يمسؤول حسابرس

كند كه هيات مديره نسبت به صدور منشور كميته حسابرسي مصوب سازمان بورس اوراق بهادار، كميته پيشنهاد مي 0ماده  2براساس بند 

حسابرسي داخلي است( و اصالح حقوق و مزاياي وي معادل مابقي مديران حكم مدير حسابرسي داخلي )كه در حال حاضر به عنوان رئيس 

بندي مشاغل شركت اقدام فرمايند. افزون بر اين، مطابق نمودار سازماني فعلي شركت، مدير حسابرسي داخلي به شركت مطابق طرح طبقه

مل ها و منشورهاي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان يكي از واحدهاي زير مجموعه مديرعامل است كه مغاير با قوانين و دستورالع

 بوده و پيشنهاد مي شود نسبت به اصالح نمودار سازماني در اين خصوص نيز اقدام شود.

نمايد با توجه به ميزان و حجم منشور كميته حسابرسي مصوب سازمان بورس اوراق بهادار، كميته پيشنهاد مي 0ماده  2براساس بند 

بايستي انجام شود، نسبت هائي كه توسط واحد حسابرسي داخلي ميخواستي هلدينگ و همچنين حجم باالي ميزان رسيدگيهاي درگزارش

 به بكارگيري نفرات مورد نياز در واحد حسابرسي داخلي اقدام شود.

 حسابرسي مستقل -3

عنوان بازرس و حسابرس مستقل شركت (، سازمان حسابرسي به 7323ارديبهشت  22حسب مصوبه آخرين مجمع عمومي صاحبان سهام )

تعيين شده و فعاليت نموده است. حسابرسي صورتهاي مالي ميان دوره شش ماهه، ساالنه، مالياتي، پيش بيني عملكرد و تعديالت آن توسط 

 آن سازمان انجام شده و نامه مديريت نيز ارائه گرديده )و پاسخ گرفته( است. 

را رد نموده و و بقيه را پذيرفته و متعهد به اجرا بندهاي نامه مديريت شركت شماري از . استوده هاي حسابرسي مطلوب بكيفيت گزارش

  شده است.

 قابل توجه است كه سازمان حسابرسي در ارائه سه گزارش خود تاخيراتي داشته است.

ظف است در هر سال حداقل دوبار با منشور كميته حسابرسي )مصوب سازمان بورس اوراق بهادار( حسابرس مو 73ماده  4براساس بند 

سعي كميته بر اين بوده كه مرتباً جلساتي با حسابرس مستقل داشته و كميته حسابرسي جلسه داشته باشد. در راستاي مصوبه مذكور، 

تراك صورت ريزي و راهبرد حسابرسي باالشمستقل و حسابرسي داخلي شركت به وجود آيد و برنامه يهماهنگي الزم بين فعاليت حسابرس

يك  . در اين راستاپذيرد. خصوصاً سعي شده قبل از نهائي شدن گزارش حسابرسي، نقطه نظرات شركت و كميته به حسابرس منتقل گردد

 در خصوص راهبرد و برنامه حسابرسي داخلي همفكري شده است.جلسه مشترك با حسابرس مستقل برگزار و 

سازمان اند. تسويه شدهو هاي سازمان حسابرسي منعقد رمت سازمان حسابرسي و با تعرفهقراردادهاي حسابرسي با شرائط معمول، حسب ف

 . كندرا مطالبه مي يهاي باالترتعرفهحسابرسي به استناد كيفيت باالتر 

 توجه كميته به شواهدي دال بر عدم استقالل حسابرس مستقل يا تضاد منافع جلب نشده است.

لحاظ اينكه در هشت سال اخير، سازمان حسابرسي وظيفه حسابرسي شركت را به عهده داشته، كميته به هيات با توجه به موارد فوق و با 

تغيير تيم حسابرسي در  لكند به منظور ارتقاء كيفيت حسابرسي، موضوع تغيير حسابرس مستقل و بازرس قانوني يا حداقمديره پيشنهاد مي
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شود نتايج حسابرسي مالياتي از ديد مميزين مالياتي رسميت كافي نداشته و همچنين يادآور ميسازمان حسابرسي مورد توجه قرار گيرد. 

 گيرد.معموالً فقط به عنوان يك منبع اطالعاتي مورد استناد مميزين مالياتي قرار مي

 مقررات و الزامات ن،يقوان تيرعا -4

به هيات مديره اعالم شده است. از آنجا كه قوانين و مقررات الزم االجرا  مقررات و الزامات در شركت پايش گرديده و نتايج آن ن،يقوان تيرعا

رود كه در اين خصوص خللي وجود داشته اند، بيم آن مياي گردآوري نشدههاي مختلف شركت تاكنون به صورت سازمان يافتهبراي بخش

پيشنهاد نموده واحد حقوقي شركت مامور به گردآوري اين  باشد. به منظور كسب اطمينان معقول از رعايت قوانين و مقررات بخشي، كميته

 گونه قوانين گردد.

اند. توجه هيات مديره به ناتمام ماندن هاي تعيين شده براي تحقق راهبردها مداوماً پايش شدهبرنامه راهبردي و اجرائي شدن اهداف و برنامه

 روزرساني مطالعات استراتژيك جلب مي گردد. روال به

بر وجود منشور اخالقي سازمان و تعهد به عمل بر مبناي آن  cosoهاي داخلي مبتني بر اكيدات مكرري كه در چارچوب كنترلعليرغم ت

 شده، شركت كماكان فاقد منشور اخالقي است و تبعاً اعمال كنترلي از باب آن ميسور نبوده است.

اند. موارد عدم رعايت، در االجرا مورد توجه قرار گرفتهمثابه قوانين الزم ها و مصوبات هيات مديره بهها، دستورالعملمنشورها، آئين نامه

 اند.هاي داخلي، ذكر شده و به اطالع رسانده شدههاي حسابرسي مصوب و گزارش كنترلگزارش

 گزارشدهي -5

گذارده است. همچنين در پايان دوره را در اختيار هيات مديره داخلي كميته در راستاي گزارشدهي به هيات مديره، مرتباً نتايج حسابرسي 

گزارش فعاليت "و  "و حسابرس مستقل يداخل يگزارش عملكرد واحد حسابرس"،  "هاي داخليگزارش ساالنه كنترل"هائي شامل گزارش

 حاضر( به هيات مديره ارائه گرديده است. زارش)گ "ساالنه كميته حسابرسي

 هاساير مسؤوليت -1

قانون تجارت و الزامات تعيين شده  722حيث رعايت صرفه و صالح شركت و رعايت قوانين، خصوصاً ماده  معامالت با اشخاص وابسته از

 توسط بورس، مورد توجه خاص بوده و كنترل الزم بر آنها اعمال شده است.

 اند.سيدگي شدهر -حسب ضرورت  -اند هائي كه توسط شركت تهيه و براي ارائه به خارج از شركت منتشر شدهآن دسته از گزارش

 اند.رئيس كميته در جلسه مجمع عمومي شركت كرده و پاسخگوي سواالت سهامداران بوده

 كميته هر گاه كه الزم ديده توجه هيات مديره را به نقاط ضعفي كه قابليت وارد ساختن زيان به منافع شركت را دارند، جلب نموده است.

 تشكيل جلسات -0

-در هر ماه يك جلسه برگزار نموده است. تمامي جلسات با حضور كليه اعضاء برگزار شده 7323در سال  ه كاري تنظيمي، كميتهحسب برنام

 اند.اند. نتايج جلسات در اختيار هيات مديره، مديريت و حسابرس مستقل قرار گرفته

 اند.منشور كميته ذكر شده رعايت گرديده 73در برگزاري جلسات كميته، الزاماتي كه در ماده 
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 4921دستاوردهاي سال 

هاي تهيه شده توسط واحد جلسه برگزار كرد. در اين جلسات اقدامات، عملكرد و گزارش 72، كميته حسابرسي شركت 7323در طي سال 

حسابرسي داخلي بررسي شد و موضوعات مبتالبه شركت كه به حسابرسي داخلي ارتباط داشتند مطرح و پس از بحث و بررسي، تصميمات 

 اتخاذ گرديد.الزم 

هاي حسابرسي مبتني بر ريسك با استفاده از فرمت براساس هماهنگي صورت گرفته با حسابرس مستقل، حسابرسي داخلي شركت طبق مدل

 تهيه شده توسط سازمان حسابرسي و جامعه حسابداران رسمي ايران، انجام شده است.

 است : خالصه موضوعات و مصوبات هر ماه جلسات كميته به شرح زير 

 : 7323فروردين 

 7323اسفند  24گزارش حسابرس داخلي از جلسه هماهنگي حسابرسان داخلي هلدينگ سيمان فارس و خوزستان در مورخ  -7

 7323گزارش انبارگرداني پايان سال  -2

راي سال مالي منتهي به هاي كنترلي شركت بهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي و سيستمبررسي كنترل"گزارش حسابرس داخلي از  -3

  "7323اسفند  22

 به هيات مديره محترم "گزارش كميته حسابرسي در خصوص عملكرد واحد حسابرسي داخلي و حسابرس مستقل"تدوين  -3

 به هيات مديره محترم "كميته حسابرسي گزارش فعاليت ساالنه"تدوين  -4

 : 7323ارديبهشت 

 عمومي صاحبان سهامگزارش حسابرس داخلي از جلسه مجمع  -7

 نويس دستورالعمل حسابرسي داخلي فارس نوبررسي پيش -2

 : 7323خرداد 

ها، ها، فروش و دريافتها و پرداختها، خريد و هزينههاي موجوديبخش طراحي چرخه –هاي داخلي رسيدگي به ارزيابي سيستم كنترل -7

 PCي اطالعاتي و كامپيوترهاي هاهاي ثابت، حقوق و دستمزد، ساختار كلي و نظامدارائي

 : 7323تير 

 با بودجه 7323اي عملكرد سه ماهه اول گزارش مقايسه -7

 7323گزارش قيمت تمام شده سه ماهه اول سال  -2

 هاي داخلي چرخه فروش و اعتباراتگزارش كنترل -3

 : 7323امرداد 

 با بودجه 7323اي عملكرد سه ماهه اول گزارش مقايسه -7

  پيگيري اجراي كامل مصوبات هيات مديرهگزارش  -2

 هاي حقوق و دستمزدي نيروي انساني و هزينههاي داخلي چرخهگزارش كنترل -3

 : 7323شهريور 

 PM و برق و مكانيك واحدهاي عملكرد و نت )نگهداري و تعميرات( فرآيند جامع بررسي -7

 7323امرداد  37ي مالي پنج ماهه منتهي به گزارش بهاي تمام شده دوره-2

 هاي ايجاد دارائي ثابتها و پروژهدارائي از حفاظت و اموال و ثابت دارائي يچرخه بررسي -3

 معدن واحد عملكرد و شركت، مديريت مواد معادن جامع بررسي -3

 رقيب هايشركت با مقايسه و مشتريان رضايت نيز و شده تعبيه هايكنترل رعايت و شده فروخته كلينكر و سيمان كيفيت بررسي -4

 هاي تعبيه شده و نحوه و ميزان اجراي آنهاارزيابي جامع عملكرد ايمني و بهداشت و بررسي كفايت كنترل -5

  : 7323مهر 

 خريدها ميزان و زمان كفايت نيز و مربوط داخلي هايكنترل و مصرف تا خريد از كاال گردش هاي داخلي فرآيندگزارش كنترل -7
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 تمام شده شش ماهه اول سالگزارش بهاي  -2

 و مقايسه با بودجه و عملكرد دوره مشابه در سال قبل 7323شهريور  37گزارش رسيدگي به عملكرد شش ماهه منتهي به  -3

 گزارش تكاليف مجمع -3

 هاي اطالعاتي و امنيت اطالعاتي نظامگزارش رسيدگي به چرخه -4

 خصوص اين در PM و برق مكانيك، واحدهاي عملكرد و تنگهداري و تعميرا فرآيند گزارش بررسي جامع -5

 : 7323آبان 

 گزارش رسيدگي به اقدامات انجام شده براي مبارزه با پولشوئي -7

 گزارش رسيدگي به عملكرد واحد حقوقي و شناخت دعاوي حقوقي له و عليه شركت -2

   7323شهريور  37صورتهاي مالي ميان دوره شش ماهه منتهي به  -3

 7323بيني عملكرد تعديل بودجه و پيش -3

 : 7323آذر 

 7323بيني عملكرد اصالحات تعديل بودجه و پيش -7

 "رسيدگي به وضعيت مصرف انرژي و انطباق آن با استاندارد و بودجه مصوب"گزارش  -2

 7323شهريور  37اظهارنظر حسابرس مستقل نسبت به صورتهاي مالي ميان دوره شش ماهه منتهي به  -3

 : 7323دي 

هاي غيرعملياتي ها، تسهيالت دريافتي، حساب وجوه نقد، ساير درآمدها و هزينهگذاريي وجه نقد : سرمايهبررسي اجمالي چرخه"گزارش  -7

 "و حسابهاي انتظامي مرتبط 

 "قراردادهاي بلندمدت"گزارش  -2

 : 7323بهمن 

 "رسيدگي به وضعيت مالياتي شركت"گزارش  -7

 "7323اسفند  22بودجه تعديل شده دوره مالي منتهي به "گزارش  -2

 گزارش حسابرس داخلي از جلسه ساالنه حسابرسان داخلي هلدينگ و ابالغات آن -3

 : 7323اسفند 

 7323ارزيابي عملكرد كميته و واحد حسابرسي داخلي در سال  -7

  7324برگزاري جلسات در سال  ي كاري كميته و واحد حسابرسي داخلي و تقويمطرح و تصويب برنامه -2

 "7324اسفند  37بيني عملكرد سال آتي منتهي به و بودجه و پيش 7323اسفند  22بودجه تعديل شده دوره مالي منتهي به "گزارش  -3

 7323هاي داخلي براي سال ارزيابي سيستم كنترل -30-3

 

 (4925) سال  هاي آتيبرنامه

 اتيه ديو به تائ دهيگرد ميو تنظ هيته "7324تقويم حسابرسي سال "با عنوان  يحسابرس تهيو كم يداخل يواحد حسابرس يآت يهابرنامه

بايست انجام دهد و رسيدگي و تصويب آنها، هائي كه واحد حسابرسي داخلي ميها و رسيدگياين تقويم شامل گزارش است. دهيرس زين رهيمد

ها و برگزاري جلسات با توليد اطالعات، شود. همچنين سعي شده زمان رسيدگيميها و ... ارتباطات با حسابرس مستقل، تهيه گزارش

 نيازهاي اطالعاتي كاربران و تقويم برگزاري جلسات هيات مديره، هماهنگ باشد.
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 شركت با تماس اطالعات
 

 732 پالك ،73 ستگاهيا دوم، ادهيپ عابر پل از بعد ،ييرجا ديشه بلوار شهر، فرهنگ راز،يش :يمركز دفتر نشاني

 

 717 - 35333253:   فاكس           717 - 35333244:   تلفن            17012 - 71430:  يكدپست

   717 - 35204127:   فاكس        717 - 35204123:   تلفن                    روزآباديف - رازيش جاده 43 لومتريك :كارخانه نشاني

     717-35333244-723      : سهامداران امور تلفن
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