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  تلفیقی گروه :گزیده اطالعات
  

  

 شرح
  سال

1394  1393  1392  

  ):مبالغ به میلیون ریال(اطالعات عملکرد مالی طی دوره ) الف
 2,682,162 2,608,014 2,127,499 درآمد خالص
 902,872 582,100 236,859 سود عملیاتی

 37,342 96,358 87,198 درآمدهاي غیر عملیاتی
 576,160 340,211 )25,957( خالص پس از کسر مالیات) زیان(سود 

 ___ 40,090 ___ تعدیالت سنواتی

 1,123,590 826,316 683,005 هاي عملیاتی وجوه نقد حاصل از فعالیت

  ):مبالغ به میلیون ریال(اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره ) ب
 4,549,306 4,667,860 4,508,257 جمع دارایی ها
 2,944,799 3,266,622 3,570,151 جمع بدهی ها
 502,900 502,900 502,900 سرمایه ثبت شده

 1,604,507 1,341,238 938,106 جمع حقوق صاحبان سهام

  ):درصد(نرخ بازده ) ج
 13 7 2 نرخ بازده دارایی ها

 48 21 6  )ارزش ویژه(نرخ بازده حقوق صاحبان سهام 

  :اطالعات مربوط به هر سهم) د
 502,900,000 502,900,000 502,900,000 تعداد سهام در زمان برگزاري مجمع

 750 1,661 836  سود هر سهم ـ ریال بینی پیشاولین 

 1,178 907 162 سود هر سهم ـ ریال بینی پیشآخرین 
 1,151 788 165  سود واقعی هر سهم ـ ریال
 1,200 750 37 سود نقدي هر سهم ـ ریال

  سایر اطالعات) ه
  616  605  590  تعداد کارکنان ـ نفر متوسط 
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  شرکت اصلی :گزیده اطالعات
  

  

 شرح
  سال

1394  1393  1392  

  ):مبالغ به میلیون ریال(اطالعات عملکرد مالی طی دوره ) الف
 1,796,622 1,776,195 1,416,632 درآمد خالص
 709,409 568,067 304,484 سود عملیاتی

 26,044 40,695 82,837 درآمدهاي غیر عملیاتی
 565,884 439,050 181,401 سود خالص ـ پس از کسر مالیات

 ___ 40,090 ___ تعدیالت سنواتی

 823,509 568,513 503,121 هاي عملیاتی وجوه نقد حاصل از فعالیت

  ):مبالغ به میلیون ریال(اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره ) ب
 2,386,882 2,561,311 2,576,049 جمع دارایی ها
 1,101,201 1,440,060 1,650,572 جمع بدهی ها

 502,900 502,900 502,900 سرمایه ثبت شده
 1,285,681 1,121,251 925,477 جمع حقوق صاحبان سهام

  ):درصد(نرخ بازده ) ج
 24 17 7 نرخ بازده دارایی ها

 64 34 16  )ارزش ویژه(نرخ بازده حقوق صاحبان سهام 

  :اطالعات مربوط به هر سهم) د
 502,900,000 502,900,000 502,900,000 تعداد سهام در زمان برگزاري مجمع

 788 1,384 820  سود هر سهم ـ ریال بینی پیشاولین 

 1,150 1,026 446 سود هر سهم ـ ریال بینی پیشآخرین 
 1,125 873 361  سود واقعی هر سهم ـ ریال

  1,200 750 37 سود نقدي هر سهم ـ ریال
 7,437 4,122 2,276  گزارش ـ ریال تهیهآخرین قیمت هر سهم در تاریخ 
 1,000 1,000 1,000 ارزش دفتري هر سهم ـ ریال

  6/6  7/4  5/6  نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم ـ مرتبه
  سایر اطالعات) ه

  508  503  490  تعداد کارکنان ـ نفر متوسط 
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  پیام هیئت مدیره
 ی بر وضعیت و تحوالت صنعت در سال مالی مورد گزارشلمرور ک -1
توسـعه شـهري و    ،عمرانـی  هـاي  پـروژه ، هـا  احداث و  ایجاد زیر ساختنقش اساسی در  سیمان در دنیاي امروز دلیل اینکهه ب

هـان  محصـوالت صـنعتی در ج  تـرین   مصـرف و به طور کلی یکی از پر  هدیهمواره کاالیی استراتژیک تلقی گرد ،روستایی دارد
ایـن کـاال   . گـردد  ادي تلقـی مـی  ـو از جمله کاالهاي اقتص بودهبرخوردار نوع مصرف از تنوع خاصی شود و از نظر  محسوب می
هـاي   سـازي، کانـال   سدسازي، پـل (هاي بزرگ عمرانی  اختی، بخش ساختمان، پروژهـهاي زیر س تـاي در فعالی ردهـنقش گست

تـر ذکـر شـد     طور که پـیش  داشته و همان غیرهور، صادرات و  هاي شغلی مولد و بهره اد فرصتـو ایج....) .و فاضالب ،رسانی آب
  . شود یک کاالي استراتژیک و زیربنایی محسوب می

هـا و   ریـزي  برنامـه  ،بوده و همـواره در اقتصـاد ملـی    غیرهپتروشیمی و  ،صنایعی مانند فوالد مراهه بهان ـت سیمـدر واقع صنع
بـا توجـه بـه     سـیمان  صـنعت . نقش بسزایی داشته و از کارایی مطلـوبی برخـوردار بـوده اسـت    اي  ي کالن و توسعهها سیاست
و  "پـیش نیـاز  "و  "هـم نیـاز  " هاي تواند در زمینه گسترش و رونق سایر فعالیت هاي بالقوه این بخش می ها و ظرفیت پتانسیل

  . داري داشته باشد لویتوانقش واجد اهمیت و  "ارزش"و  "وزن"همچنین در جهت صادرات غیر نفتی از حیث 
باشد قطعاً باید در تالش بـراي بسـط    با عنایت به اینکه کشور عزیزمان ایران نیز از جمله کشورهاي در حال رشد و توسعه می

سیمان را همـواره مـورد   تأمین اولویت .. .هایی همچون حمل و نقل ریلی، جاده، ساخت و سازهاي تجاري، مسکن و اختسزیر
رتبـه   بـه بینی ارتقاء سطح رشد و توسعه یافتگی کشور  اي و پیش هاي توسعه هم با در نظر داشتن برنامهمو این  قرار دادتوجه 

بـا توجـه بـه    . بیش از پیش نمایـان خواهـد شـد   .... سیمان و ،نیازمندي به مصالح اساسی این حوزه همچون بتن ،اول منطقه
هـاي مهـم ارزیـابی     لفـه ؤبه عنوان یکـی از م تولید ناخالص ملی  درسهم صنعت معدن  ،صنعت کشور عالیاظهارات مسئولین 

  . شود اهمیت بخش صنعت و معدن یاد می موفقیت و
  
 کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن در سال مالی مورد گزارش مرور -2

بینـی برنامـه    ین بخش و پیشي انجام شده در اها گذاري و تحلیل سرمایه 1393کشور در سال روند عملکردي صنعت سیمان 
ید این موضوع است کـه صـنعت   ؤتحلیل تابع عرضه و تقاضا م همچنین افزایش ظرفیت تولید و عرضه این محصول در کشور و

اي کـه   خارج شـده و در دوره  "گذاري دستوري قیمت"و " گذاري قیمت تور"و یا " گذاري فشار قیمت" سیمان کامالً از فضاي
 قرار گرفتـه بر تقاضاي کل کل رقابتی و به عبارتی پیشی گرفتن عرضه  در شرایط ،بر شمرد 1388از سال توان  میآغاز آن را 

هـاي   مؤلفـه و بنـابراین کلیـه    انـرژي  هاي لمها و تغییرات نرخ حا و با در نظر گرفتن اجراي عملیاتی طرح هدفمندسازي یارانه
این اتفاق مهم باز مهندسـی شـده و   تأثیر بایست تحت  می..... یع وحاکم بر فرآیندهاي این بخش از صنعت از جمله تولید، توز

  .ه شودسیر گام برداشتمدر این 
عوامـل  تـأثیر  شرکت سیمان هگمتان با درك صحیح از شرایط حاکم بر صنعت و همچنـین تحلیـل اسـتراتژیک مبتنـی بـر       

هـاي شـرکت را    مأموریـت خـود را طراحـی و   محیطی از منظر داخلی و بیرونی مبناي استراتژیک، چشـم انـداز و راهبردهـاي    
ی اسـتراتژیک بـا رویکردهـاي ذیـل مـورد      نهماهنگ با نواي آهنگین این تغییر استوار نموده است و در این راستا توجه به مبا

  . اهتمام و توجه قرار گرفته است
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 استراتژي شرکت بیان -3
  

  : ها بهاي تمام شده محصوالت و کاهش هزینهاستراتژي مدیریت   -1-3
در منطقه غرب کشور و با در نظـر داشـتن پتانسـیل و امکـان     به ویژه با عنایت به شرایط رقابتی حاکم در بازار صنعت سیمان 
ضـرورت دارد   ،عراق به عنوان بازار هدف صادراتی سـیمان هگمتـان   کشور صادرات این محصول به کشورهاي همسایه از جمله

داشـته و بـه عنـوان     تأکیـد .... کـار و  نیروي ،آالت وري ماشین بر بهره ،شده محصولمهندسی قیمت تمام  ضمن بازنگري و باز
  . خواهد داد توجه و اهتمام ویژه قراررا مورد  ها هزینهمحصوالت و کاهش  شرکت مدیریت بهاي تمام شدهاستراتژي 

ي هـا  برنامـه ر چـارچوب  ایـن بخـش د   در هـا  خلـق مزیـت  مطلـق و همچنـین    هاي مزیتنسبی و  هاي  مزیتهمواره توجه به 
  . استراتژیک شرکت قرار دارد

تمام  بهاي هاي توجه به کاهش هزینه ،ها در راستاي اجراي طرح هدفمند سازي یارانههاي انرژي  حامل افزایش نرخبا توجه به 
ـ (انـرژي متناسـب    تـأمین گذاري در جهـت   و همچنین سرمایه اهتمام ویژه در جهت اصالح الگوي مصرف انرژي شده در  )رقب
  .باشد لویت میوا

  
  : استراتژي پایداري و توسعه صادرات -2-3

  بـا رقمـی بـالغ بـر     1394در سـال  با توجه به امکان صادرات سیمان کشـور و بـا در نظـر داشـتن جایگـاه سـیمان هگمتـان        
دراتی و توجه به انتظارات مشتریان در عرصـه  ریزي الزم و مناسب جهت حفظ و ارتقاء سهم بازارهاي صا تن، برنامه 654,355

نظرات مشتریان در ایـن بخـش   تأمین تنوع محصوالت و  ،خارجی از جمله حفظ و ارتقاء و پایداري کیفیت محصوالت تولیدي
   .ي بعد مورد توجه قرار خواهد گرفتها سالبه عنوان استراتژي کلیدي در سال آتی و 

  
   :استراتژي تحول -3-3

بـه عنـوان   و تالش در جهـت توانمنـد سـازي همکـاران     ارتقاء منابع انسانی و گرا در توسعه  ي و ایجاد نگرش تحوللزوم بازنگر
مسـئولیت پـذیري و همچنـین     ،ارتقـاء سـطح خالقیـت    ،ی همچون آموزشیها مؤلفهگیري از  مهمترین سرمایه شرکت با بهره

مـدیریت و   هـاي  سیسـتم  ،نـرم افـزاري و سـخت افـزاري     نـوین  هـاي  گیـري از نظـام   بازنگري سطح تکنولوژیک شرکت و بهره
شـرکت سـیمان هگمتـان     استراتژیک هاي از الویت همچنین مدیریت بهینه منابع مالیریزي عملیاتی بر مبناي هدف و  برنامه

  . خواهد بود
  
  :عمده شرکت هاي بیان ریسک -4 

 . از جمله انرژي و حمل و نقل اه اثرات ناشی از اجراي طرح تحول اقتصادي در سطح عمومی قیمت -1-4
 . اي و جهانی اقالم مورد نیاز با توجه به شرایط منطقه تأمیناحتمال بروز مشکالت در جریان واردات و  -2-4
 . کشور مقصد هاي ویژگیاحتمال عدم پایداري شرایط صادرات با توجه به  -3-4
 .ي ارزي شرکتها بدهییورو  6,337,091با توجه به  احتمالی نرخ ارزافزایش  -4-4
 . با توجه به تسهیالت مورد نیاز جهت سرمایه در گردش شرکت نرخ سود بانکی تغییرات -5-4
  . سیمان در منطقه غرب کشور عرضهافزایش میزان  -6-4
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 : ي پیش روي صنعتها چالش -5
بـه ویـژه   اتخاذ شده در ایـن بخـش    هاي گیري ته و تصمیمل صنعت سیمان از منظر تولید و توزیع در طول سالیان گذشتحلی

ي گذشته موجب شده این کاالي استراتژیک طی سـالیان  ها سالمبتنی بر فزونی تقاضا بر عرضه در طول  هاي توجه به تحلیل
ش براسـاس  در ایـن بخـ   گـذاري   قیمتمکانیزم  .ردیو در زمره اقالم مشمول طرح تنظیم بازار قرار گ باشدمتمادي مورد توجه 

ایـن رویکـرد    .گذاري این کاال بوده است گذاري دستوري بر مبناي بررسی قیمت تمام شده و نقش دولت در نظام قیمت قیمت
سو مسئولین دولتی با هدف رفـع مشـکالت بـازار و رفـع      طوري که از یکه قرار داد بتأثیر صنعت سیمان را تحت  منظراز دو 

هــاي  ي در بخــش تولیــد و عرضــه ســیمان را در دســتور کــار قــرار داده و حمایــتگــذار ســرمایه ،کمبــود ســیمان در کشــور
گـذاران بـا    از سوي دیگر گروهی از سرمایه وبخش را در الویت قرار دادند  نگذاري و تخصیص تسهیالت جهت تحقق ای سرمایه

در ایـن بخـش از خـود     جهـت حضـور  خاصـی   رغبت ،قیمت تمام شده و قیمت فروش و بازار تفاوت از نظر توق تحلیل نقاط
و در نتیجـه رابطـه   گردیـد  گذاري و افزایش تولید در طول چند سال اخیر  که در نهایت موجب شدت نرخ سرمایه .نشان دادند

چگـونگی گـذر از    .باشیم و در حال حاضر با فزونی عرضه بر تقاضا مواجه می یافتهعرضه کل و تقاضاي کل رویکردي معکوس 
هاي عمرانـی در قالـب نظـام     میزان توجه درست به فعالیتبه آن این طرح بر نحوه و چگونگی اجراي  سازي پیاده واین دوران 

  .بودجه سالیانه و برنامه پنجم توسعه بستگی دارد
انـرژي الکتریکـی   تـأمین  گذاري و  از سوي دیگر با توجه به میزان انرژي الکتریکی مورد نیاز درکارخانه، توجه به امکان سرمایه

  .بایست مد نظر قرار گیرد از میمورد نی
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  گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
  1394دي ماه  30منتهی به سال مالی براي 
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 ی در باره شرکتکلیات
  تاریخچه -1

مـورخ   74545بـه صـورت شـرکت سـهامی خـاص تاسـیس و طـی شـماره          04/02/1368شرکت سیمان هگمتان در تاریخ 
  .ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است    در اداره ثبت شرکت 04/02/1368

شخصـیت حقـوقی شـرکت از سـهامی      10/07/1378مجمع عمومی فوق العاده مـورخ  به موجب تصمیمات متخذه در جلسه 
 21/12/1378مرکز اصلی شرکت بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مـورخ  . ه استخاص به سهامی عام تبدیل گردید

ن همدان تحـت شـماره   هاي استا  منتقل و در اداره ثبت شرکت  )محل کارخانه(از تهران به استان همدان روستاي شاهنجرین 
اداره ثبت اسناد همدان پرونده شرکت از همـدان   20/12/1379مورخ  51672طی نامه شماره نهایتاً و  هبه ثبت رسید 3942

  . در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان رزن ثبت گردیده است 23/12/1379مورخ  27به رزن انتقال یافته و تحت شماره 
که توسط اداره صنایع استان همدان صادر شده، بهره بـرداري   11/11/1376مورخ  1047ري شماره به موجب پروانه بهره بردا

و با توجه به اجراي طـرح  آغاز  11/11/1376 تن در سال از تاریخ 690 000تن در روز و  2300از کارخانه شرکت با ظرفیت 
بـرداري   ، پروانه بهره 26/11/1384مذکور در تاریخ برداري از طرح  تن در روز بر روي خط موجود و بهره 900افزایش ظرفیت 

تن   3 200با ظرفیت  11/08/1385مورخ  1760بابت خط جدید توسط سازمان صنایع و معادن استان همدان تحت شماره 
 1387لغایـت   1383هاي  همچنین در اجراي طرح توسعه کارخانه طی سال. تن در سال صادر شده است 960 000در روز و 
بـرداري موقـت یکسـاله و در تـاریخ      پروانـه بهـره   30/10/87برداري صورت گرفته از خط جدید طرح مذکور، در تـاریخ   و بهره

تـن    3 400با ظرفیـت   2118پروانه بهره برداري دائم توسط سازمان صنایع و معادن استان همدان تحت شماره  31/02/88
حاضـر، شـرکت سـیمان هگمتـان از واحـدهاي فرعـی شـرکت         در حـال . تن در سال صادر شده است  1 020 000در روز و 

    .بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی ایران می باشد است و واحد نهایی کنترل کننده آن  ) سهامی عام(سیمان تهران 
  
  موضوع فعالیت  -2

اصـلی در زمینـه    و موضوع فعالیت شرکت فرعی نیز مشابه شرکتذیل  به شرحاساسنامه  3موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 
  :باشد اندازي کارخانجات تولید سیمان و صنایع وابسته آن می راه
  :موضوعات اصلی) الف

و  هـا  دسـتگاه کلیه مـواد و وسـایل،    تأمینکارخانجات تولید سیمان و صنایع جنبی وابسته به آن، تهیه و  تأسیسایجاد و  -1
  .ماشین آالت مورد نیاز این صنایع از داخل و خارج کشور

ــره  -2 ــتخراج و به ــاك رس،       اکتشــاف و اس ــک، خ ــل ســنگ آه ــنعت از قبی ــن ص ــاز ای ــورد نی ــادن م ــه مع ــرداري از کلی   ب
  . سنگ گچ، سنگ آهن، سلیس و غیره

  .هاي موجود در جهت تعقیب اهداف شرکت هاي جدید و یا سهیم شدن در شرکت شرکت تأسیس -3
منجمله صـدور  ) صادرات و واردات(بازرگانی اعم از داخلی و خارجی انجام کلیه معامالت و عملیات مجاز صنعتی و تولید و  -4

ی که بنحوي از انحـاء در آنهـا سـهیم بـوده و یـا      یها خدمات فنی و مهندسی و کاالهاي تولیدي کارخانجات سیمان و شرکت
  .مشارکت داشته باشد به خارج از کشور

  :موضوعات فرعی) ب
اوراق قرضـه یـا    کوتاه مدت و بلند مدت نزد بانکهـا، خریـد و فـروش    گذاري ایهسرموارد شدن در معامالت سازمان بورس،  -5

  .مشارکت
تواند به کلیه عملیات و معامالت مالی، تجاري، صنعتی و خدماتی که بطور مستقیم یا غیـر مسـتقیم    بطور کلی شرکت می -6

  .به تمام یا هر یک از موضوعات فوق مربوط باشد مبادرت نماید
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  یب سهامداران سرمایه و ترک
بوده ) ریال10,000سهم، به ارزش اسمی هر سهم  1,000شامل تعداد (میلیون ریال  10مبلغ  تأسیسسرمایه شرکت در بدو 

سهم به ارزش اسمی هر سهم  502,900,000شامل تعداد (میلیون ریال  502,900که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ 
  . افزایش یافته است 30/10/1394مالی منتهی به  سالدر پایان ) ریال 1,000

  تغییرات سرمایه شرکت
  محل افزایش سرمایه  )میلیون ریال(سرمایه جدید   درصد افزایش سرمایه  تاریخ افزایش سرمایه

  آورده نقدي 300  2900  17/02/1370
  آورده نقدي 2,000  67/566  24/08/1371
  آورده نقدي 8,000  300  13/05/1372
  آورده نقدي 9,500  75/18  11/09/1372
  آورده نقدي  11,000  79/15  06/02/1373
  آورده نقدي 18,000  64/63  15/09/1373
  آورده نقدي 28,000  56/55  02/02/1374
  آورده نقدي 34,000  43/21  02/02/1374
  آورده نقدي 46,000  29/35  08/08/1374
  آورده نقدي 51,400  74/11  08/08/1374
  آورده نقدي 70,000  19/36  20/05/1376
  آورده نقدي 103,500  86/47  22/05/1376
  مطالبات سهامدارانآورده نقدي و  111,000  25/7  21/04/1378
 آورده نقدي و مطالبات سهامداران 222,000  100  25/05/1383
 آورده نقدي و مطالبات سهامداران 333,000  50  28/06/1385
 هامدارانآورده نقدي و مطالبات س 432,900  30  08/12/1386
 آورده نقدي و مطالبات سهامداران 502,900  17/16  28/12/1387

  
گزارش به شـرح  تهیه اریخ تو  30/10/1393مالی منتهی به  سالپایان سهام شرکت در % 1سهامداران داراي مالکیت بیش از 

  :جدول زیر است
  28/12/1394در تاریخ و  1393 /30/10نتهی به مالی مسال عمده شرکت در پایان  انسهامدار لیست

  
  ردیف

 
 نام سهامدار

28/12/1394  30/10/1393  
  درصد  تعداد سهام  درصد  تعداد سهام

  94/73  371,864,792  94/73  371,864,792 شرکت سیمان تهران  1
  31/4  21,691,263  31/4  21,691,263  شرکت سیمان ایالم   2
  67/2  13,450,000  67/2  13,450,000 گذاري مشترك توسعه بازار سرمایه صندوق سرمایه  3
  67/1  8,385,316  67/1  8,385,316  شرکت سیمان داراب  4
  23/1  6,209,494  19/1  6,000,000  پویا گذاري سرمایهشرکت   5
  14/1  5,737,267  14/1  5,737,267  گروه مالی مهر اقتصاد   6
  13/1  5,684,857  13/1  5,684,857  گذاري اعتبار ایران سرمایهشرکت   7
  91/13  69,877,011  95/13  70,086,505  سایر  8
  100  502,900,000  100  502,900,000  جمع
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  شرکت از منظر بورس اوراق بهادار
  
   :وضعیت معامالت و قیمت سهام -1
  
  

ار گرفتـه  مـورد معاملـه قـر    10/04/82درج شده و سهام آن براي اولین بـار در تـاریخ    »سهگمت«گچ با نماد  آهک، در بورس اوراق بهادار تهران در گروه سیمان، 26/03/82شرکت در تاریخ 
  .است

  
  

  :سال اخیر به شرح زیر بوده است 5وضعیت سهام شرکت طی 
  

  سال مالی منتهی به

تعداد سهام معامله 
  شده

ارزش سهام  
  معامله شده

تعداد 
روزهاي باز 
  بودن نماد

تعداد روزهایی 
که نماد معامله 
  شده است

  پایان سال مالی

 سرمایه  قیمت سهم  ارزش بازار
  میلیون ریال  ریال  میلیون ریال      میلیون ریال    

30/10/1390   37,648,296  89,581  346   222   1,270,828  2,527  502,900  
30/10/1391   49,955,384  118,712  351   208   1,270,325  2,526  502,900  
30/10/1392   233,123,277  1,424,643  334   220   3,882,388  7,720  502,900  
30/10/1393   60,567,728  353,075  354   225   2,231,367  4,437  502,900  
30/1/1394   12,413,343  47,129  344   173   1,123,982  2,235  502,900  
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  :سهمدرآمد هر  هاي بینی پیشوضعیت  -2
  .عملکرد واقعی آن به شرح زیر بوده استو  30/10/1394سال مالی منتهی به  درهاي درآمد هر سهم  بینی اطالعات مربوط به پیش

 شرح
  تاریخ

30/09/93 
  تاریخ

30/05/93 
  تاریخ

23/12/94 
 عملکرد واقعی

  1,416,632  1,416,632  1,463,529  1,925,250  خالصفروش 
  )1,022,236(  )1,022,236(  )1,138,972(  )1,260,287( بهاي تمام شده کاالي فروش رفته

  394,396  394,396  324,557  664,963 ناخالص) زیان( سود 
  )89,912(  )89,912(  )89,503(  )64,532( اداري و عمومی فروش ي ها هزینه
  304,484  304,484  235,054  600,431 عملیاتی) زیان( سود 
  )195,378(  )195,870(  )197,752(  )233,070( ي مالیها هزینه

  48,982  48,982  29,847  18,007  ها گذاري سرمایهدرآمد حاصل از 
  32,669  24,445  171,048  67,104  هاي متفرقه)هزینه(الص درآمد خ

  190,757  182,041  238,197  452,472 قبل از کسر مالیات) زیان(سود 
  )9,356(  )8,624(  )13,715(  )39,965( مالیات
  181,401  173,417  224,482  412,507 خالص پس از کسر مالیات) زیان( سود 

  557  605  467  1,194 سود عملیاتی هر سهم
  196  362  474  900 سود هر سهم قبل از کسر مالیات
  361  345  446  820 سود هر سهم پس از کسر مالیات

  502,900  502,900  502,900  502,900 سرمایه
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  شرکت در صنعت گاهیجا
سـال قبـل   درصـد فـروش    1/89 معـادل  فروش صنعت مذکور در سال جـاري . کند شرکت در صنعت سیمان فعالیت می  -1
تن بـوده   میلیون 85/59 بالغ بر 30/10/1394دوره مالی منتهی به ات سیمان کل کشور در ارخانجکتحویل سیمان  .باشد می

هـاي فعـال    در بین شـرکت شرکت . باشد می) درصد 86/2 معادل(تن  میلیون 71/1حدود سهم شرکت ، است که از این مقدار
و  ن ایـن شـرکت از کـل بـازار داخـل     همچنین سهم فروش سیما. دردا قرار مپنجدر این صنعت از نظر تحویل سیمان در رده 

  :صادرات به شرح زیر است
  

  30/10/93مالی منتهی به  سال   30/10/94مالی منتهی به  سال 
 

 
 

 
   

 سهم شرکت از بازار داخلی  کل بازار داخلی  سهم شرکت از بازار داخلی کل بازار داخلی نوع محصول
 درصد  یلیون تنم  میلیون تن  درصد  میلیون تن  میلیون تن 
 28/2  23/1  98/53  15/2  05/1  15/49  سیمان

              
 سهم شرکت از صادرات کل صادرات  سهم شرکت از صادرات  کل صادرات  
 درصد  میلیون تن  میلیون تن  درصد  میلیون تن  میلیون تن  
  04/5   66/0    1/13   11/6   66/0    7/10   سیمان

              
  سهم از کل کل بازار   سهم از کل   رکل بازا   
 درصد  میلیون تن  میلیون تن  درصد  میلیون تن  میلیون تن   
  82/2   89/1   08/67   86/2   71/1   85/59   سیمان

 
  :وضعیت تکنولوژي شرکت و مقایسه آن با تکنولوژي موجود در سطح کشور و جهان به شرح زیر است -2

  آالت و تجهیـزات   سازي بخشی از ماشـین  باشد در خصوص بهینه  می 1994ربوط به سال تکنولوژي کنترل خط یک کارخانه م
 فن  به جاي موتورهاي میل FCقابل کنترل با دستگاه  ACخط یک اقداماتی از جمله جایگزین کردن موتورهاي قدرت باالي 

آالت و بـروز نمـودن    سـازي ماشـین   ریزي الزم بر حسب نیـاز جهـت تـداوم بهینـه     فن صورت گرفته است و برنامه آیدي DCو
تگاه کیسه پرکنی صورت گرفته تکنولوژي خصوصاً در بخش بارگیرخانه به جهت نیاز به افزایش ظرفیت و تغییر و تعویض دس

   .است
باشد که با توجه به نوع تکنولوژي و تجهیزات بکار برده شـده در   میالدي می 2004تکنولوژي خط دو کارخانه مربوط به سال 

بطـور کلـی بررسـی و اسـتفاده از      ،شـود  و تجهیـزات در ایـن خـط احسـاس نمـی      ها دستگاهحاضر نیازي به تغییرات در حال 
  .دردا هاي جدید همواره در دستور کار این شرکت قرار آوري فن
  

  محیط حقوقی شرکت
  :مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از

 قانون تجارت - 1
 بهادار اوراق قانون بورس - 2
 قوانین و مقررات مالیاتی کشور - 3
 گمرك /قوانین و مقررات صادرات و واردات - 4
 قوانین و مقررات کار و امور اجتماعی - 5
  قوانین و مقررات زیست محیطی - 6
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  مروري بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاري
  :اقالم سود و زیان -1
  : اقالم سود و زیان تلفیقی گروه -1-1

  :اي همراه با درصـد تغییرات نسبت به سال قبل و به شرح زیر است در دو سال اخیر به صورت مقایسه روهگعملکرد مالی 
  ریالمبالغ به میلیون   

 )کاهش(افزایش   1393سال   1394سال  شرح
 درصد مبلغ

 )2/30( )453,755( 1,503,632 1,049,857 فروش داخلی
 )4/2( )26,740( 1,104,382 1,077,842 فروش صادراتی

 )4/18( )480,515( 2,608,014 2,127,699  فروشجمع 
 )7/6( )120,133( )1,785,769( )1,665,636( بهاي تمام شده کاالي فروش رفته

 )8/43( )360,382(  822,245  461,863 ناخالص) زیان( سود 
 )13( )26,537( )203,886( )177,349( ي عمومی اداري و تشکیالتیها هزینه

 )4/31( )11,396( )36,259( )47,655( ي عملیاتی)ها هزینه(خالص سایر درآمدها 
 )3/59( )345,241( 582,100 236,859 عملیاتی) زیان( سود 
 3/13 39,930 )300,728( )340,658(  ي مالیها هزینه

 6/110 26,197 23,680 49,877  ها گذاري سرمایهدرآمد حاصل از 
 )6/48( )35,357( 72,678 37,321  هاي متفرقه)هزینه(خالص درآمد 

 )4/104( )394,331( 377,730 )16,601( قبل از کسر مالیات) زیان(سود 
 )1/75( )28,163( )37,519( )9,356( مالیات
 )6/107( )366,168( 340,211 )25,957( خالص پس از کسر مالیات) زیان( سود 

 5/130 73,114 )56,009( )108,847(  سهم اقلیت از زیان انباشته شرکت فرعی
 )74( )293,054( 396,220 82,890  سود خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
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  : لیاقالم سود و زیان شرکت اص -2-1
  :ه شرح زیر استباي همراه با درصـد تغییرات نسبت به سال قبل و  عملکرد مالی شرکت در دو سال اخیر به صورت مقایسه

  ریالمبالغ به میلیون   

  1393سال   1394سال  شرح
 )کاهش(افزایش 

 درصد مبلغ
 )1/28( )315,808( 1,123,414 807,606 فروش داخلی
 )7/6( )43,755( 652,781 609,026 فروش صادراتی

 )2/20( )359,563( 1,776,195 1,416,632  فروشجمع 
 )9/9( )112,063( )1,134,299( )1,022,236( بهاي تمام شده کاالي فروش رفته

 )6/38( )247,500( 641,896 394,396 ناخالص) زیان( سود 
 8/21 16,083 )73,829( )89,912( ي عمومی اداري و تشکیالتیها هزینه
 )4/64( )263,583( 568,067 304,484 عملیاتی سود
 7/48 63,971 )131,407( )195,378(  ي مالیها هزینه

 4/113 26,028 22,954 48,982  ها گذاري سرمایهدرآمد حاصل از 
 7/92 15,714 16,955 32,669  هاي متفرقه)هزینه(خالص درآمد 

 )90( )285,812( 476,569 190,757 قبل از کسر مالیات) زیان(سود 
 )1/75( )28,163(  )37,519(  )9,356( مالیات
 )7/58( )257,649( 439,050 181,401 خالص پس از کسر مالیات) زیان( سود 
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تن
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نمودار مقایسھ ای تولید کلینکر

  :آمار تولید و فروش -2
  :باشد به شرح زیر می 30/10/1393منتهی به  سالو مقایسه آن با  30/10/1394سال مالی منتهی به آمار تولید و فروش 

  
  :تولید کلینکر-1-2

تن بالغ گردیده کـه از تولیــد ســال     1,903,430به مقدار  30/10/1394به سال مالی منتهی کلینـکر تولـیدي شـرکت در 
  .باشد میتر کم) درصد 6/2معـادل (تن  51,234 مقدار قبل

  1393سال   1394سال  شرح
 )کاهش(افزایش 
 درصد مقدار

 )6/2( )51,234( 1,954,664  1,903,430 تولید کلینکر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 .به ظرفیت اسمی مطابق جدول زیر می باشد 1393و سال  1394نسبت تولید کلینکر در سال 

 به ظرفیت اسمی کلینکردرصد تولید  تن-تولید واقعی  تن-ظرفیت اسمی سال

 7/98 1,954,664 1,980,000 1393سال 
 1/96 1,903,430 1,980,000 1394سال 
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نمودار مقایسھ ای فروش کلینکر

 :فروش کلینکر -2-2
سـال گذشـته   است که نسبت به  تن بالغ گردیده 58,643به مقدار  30/10/1394سال مالی منتهی به لینکر فروخته شده شرکت در ک

  .باشد ر میبیشت )درصد 102معادل (تن  29,616

 1393سال  1394سال  شرح
 )کاهش(افزایش 
 درصد مقدار

 102 29,616 29,027 58,643 فروش کلینکر
  تن مقادیر به
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نمودار مقایسھ ای تولید سیمان بھ تفکیک نوع محصول
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جدول مقایسھ ای تولید سیمان

 :تولید سیمان-3-2
دوره  از تولیـد  ردید کـه ـتـن بالــغ گـ    1,711,232دار ـبه مق 30/10/1394سال مالی منتهی به دي شرکت در ـسیمان تولی

  .باشد میتر کم) درصد 6/9معادل ( تن  181,139 ال قبل مقدارسـ

 1393سال  1394سال  شرح
 )کاهش(افرایش 
 درصد مقدار

 )9/94( )854,121( 900,283 46,162 2تولید سیمان تیپ 

 )9/20( )94,213( 449,795 355,582 1-425تولید سیمان 

 9/49 102,087 204,695 306,782 5تولید سیمان تیپ 

 )1/98( )222,497( 226,807 4,310 1-325تولید سیمان 

 2/801 887,605 110,791 998,396 پوزوالنیتولید سیمان 

 )6/9( )181,139( 1,892,371 1,711,232 جمع 
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نمودار مقایسھ فروش سیمان بھ تفکیک فلھ و پاکتي

فروش سیمان فله

فروش سیمان پاکتی

 :ق جدول زیر می باشدبه ظرفیت اسمی مطاب 1394و  1393 هاي سالدر  سیماننسبت تولید 

  :فروش سیمان-4-2
 مقـدار  سـال قبـل   الغ گردید کـه از تولیـد  تن ب 1,708,682به مقـدار  30/10/1394منتهی به سال مالی فروش سیمـان در 

  .باشد میتر کم) درصد 5/9 معـادل(تن  179,931
 

 1393سال  1394سال  شرح
 )کاهش(افزایش 

  درصد مقدار
 )4/18( )171,284( 931,437 760,153  فروش سیمان فله

 )9/0( )8,647( 957,176 948,529 فروش سیمان پاکتی

 )5/9( )179,931( 1,888,613 1,708,682 جمع 
      مقادیر به تن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 درصد تولید سیمان به ظرفیت اسمی تن-تولید واقعی  تن-ظرفیت اسمی سال

1393 2,039,400 1,892,371 8/92 
1394 2,039,400 1,711,232 9/83 
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نمودار مقایسھ ای صادرات سیمان
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نمودار مقایسھ صادرات سیمان بھ تفکیک فلھ و پاکتي

سیمان فله تحویل 

تحویل سیمان پاکتی

   :سیمان صادرات -4-2
 مقـدار  سال قبـل  صادراتتن بالغ گردید که از  654,355به مقـدار  1394 /30/10منتهی به سال مالی در  سیمـان تصادرا

  .باشد میتر کم) درصد 3/0معـادل (تن  2,006
 

 1393سال  1394سال  شرح
 )کاهش(افزایش 
  درصد  مقدار

 )7/70( )22,822(  32,276 9,454  سیمان فله صادرات

 3/3 20,816 624,085 644,901 سیمان پاکتی صادرات

 )3/0( )2,006( 656,361 654,355 جمع 
  مقادیر به تن
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  :آمار خرید و مصرف مواد اولیه عمده -3
الم ذکر شده سـنگ  از اق. گردیده است ارائهبه شرح جدول زیر  1393 سال مالی سالبندي عمده شرکت در  بسته و مواد اولیه

  .دن شرکت استخراج و سایر اقالم خریداري گردیده استااز معو خاك و شیست آهک 
  

 واحد عنوان ماده اولیه
 1393سال  1394سال 

 مصرف استخراج /خرید مصرف استخراج /خرید
  16,331,550  15,032,610  16,502,813  16,895,323 عدد پاکت پالستیکی
  2,939,730  2,202,680  2,534,880  2,594,810 عدد پاکت کاغذي
  1,332,514  1,688,831  1,533,808  1,268,074 تن سنگ آهک

  1,739,701  1,870,575  1,525,089  1,168,271 تن خاك و شیست
  103,529  143,997  94,945  33,497 تن سنگ آهن
  140,074  130,334  96,595  62,346 تن سنگ گچ
  33,139  62,315  53,355  32,077  تن  سیلیس
 ___ ___ ___  8,079  تن  پوزوالن

  
  :شامل ها گذاري تغییرات در سرمایه -4
  ثابت هاي داراییتغییرات  -1-4

 1393سال  1394ال س شرح
 )کاهش(افزایش 

 درصد مبلغ
 ___ ___ 91,077 91,077 زمین

 )9/11( )801( 6,709 5,908 ها محوطه و راه
 )4/6(  )23,454( 368,746 345,292 ساختمان
 )5/9(  )10,614( 111,668 101,054 اتتأسیس
 1/0  235 389,521 389,756 آالت و تجهیزات ماشین

 9/87  11,839 113,469 25,308 ابزار آالت و لوازم آزمایشگاهی
 )5/10(  )656( 6,219 5,563 نقلیه وسایط

 8/1  143 8,059 8,202 اثاثیه و منصوبات

 )3/2(  )23,308( 995,468 972,160 جمع

  9/7  12,251 155,782 168,033  اي سایر اقالم سرمایه
 )1(  )11,057( 1,151,250 1,140,193 کل جمع

 مبالغ به میلیون ریال  
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 ها شرکتدر سهام سایر  گذاري سرمایهتغییرات ارزش دفتري کل  -2-4
  ها گذاري سرمایهتغییر در ارزش دفتري  -1-2-4

 

 1393 سال 1394سال  شرح
 )کاهش(افزایش 

 درصد مبلغ
  )100(  )6,500(  6,500 ___ ) سیمان خوزستان(هاي پذیرفته شده در بورس  شرکت

  8/193  62  32 94 )مرکز آموزش تحقیقات صنعتی ایران(ها  گذاري سایر سرمایه
  )8/98(  )6,438(  6,532 94 جمع

  مبالغ به میلیون ریال
  

باشـد کـه سـود     شرکت سیمان خوسـتان مـی  سهم  6,500,000فروش مربوط به  خوزستانگذاري سیمان  در سرمایه کاهش
  . دباش میلیون ریال می 12,877ناشی از فروش مذکور مبلغ 

  
  :مالی شاملتأمین ي ها سیاستتغییرات در ساختار سرمایه و  -5
  :تغییرات درحقوق صاحبان سهام-1-5

 1393سال  1394سال  شرح
 )کاهش(افزایش 

 درصد مبلغ
 ___ ___  502,900  502,900 سرمایه

 ___ ___  50,290  50,290 اندوخته قانونی

 )5/34(  )195,774(  568,061  372,287 سود انباشته

 )2/18(  )195,774( 1,121,251 925,477 جمع
 
 
 
 
 :بلند مدت هاي بدهیتغییرات در  -2-5

 1393سال  1394سال  شرح
  )کاهش(افزایش 

 درصد مبلغ
 6/21  15,616  72,353  87,969 ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان

 6/21  15,616  72,353  87,969 جمع

 مبالغ به میلیون ریال  
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  :ینگینقد تیدر وضع رییتغ -6
نسبت به سال قبل به شرح زیـر  همراه با درصد تغییرات  هاي نقدي و تغییرات آن در مقایسه با سال قبل وضعیت جریان

  : باشد می
                           

 1393سال  1394سال  شرح
 )کاهش(افزایش 
 درصد مبلغ

 :هاي عملیاتی فعالیت
 )5/11( )65,392( 568,513 503,121 هاي عملیاتی جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت

 :مالی تأمینو سود پرداختی بابت  گذاري سرمایهبازده 
 4/51 62,530 )121,560( )184,090( سود پرداختی بابت تسهیالت مالی

 )2/59( )313,999( )530,700( )216,701( سود سهام پرداختی

 )7/68( )4,647( 6,765 2,118 سود سهام دریافتی

 7/4 217 4,641 4,858 هاي بانکی سود دریافتی بابت سپرده

 )5/38( )247,039( )640,854( )393,815( ها گذاري سرمایهد ناشی از بازده جریان خالص خروج وجه نق

 :مدآمالیات بر در
 )4/25( )10,439( )41,179( )30,740( پرداختی مالیات بر در آمد

 :گذاري سرمایههاي  فعالیت
 )4/144( )39,463( )27,331( 12,132 ها گذاري ت سرمایهباب) پرداختی( دریافتیخالص وجوه 

 )23( )20,844( )90,488( )69,644( ها دارایی خالص وجوه پرداختی بابت

 )2/51( )60,307( )117,819( )57,512(  گذاري سرمایه هاي جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت

 :مالی تأمینهاي  فعالیت
 9/7 95,300 1,205,000 1,300,300 دریافت تسهیالت مالی

 37 359,385 )970,548( )1,329,933( باز پرداخت اصل تسهیالت مالی دریافتی

 6/112 )264,085( 234,452 )29,633( مالی تأمینهاي  وجه نقد ناشی از فعالیت) خروج(جریان خالص ورود 

  )6/375( )11,692( 3,113 )8,579( در وجه نقد کاهشخالص 
 2/7 3,113 43,251 46,364 مالی  مانده وجه نقد در آغاز سال

 )5/18( )8,579( 46,364 37,785 مالی  مانده وجه نقد در پایان سال
 مبالغ به میلیون ریال               

  در سرمایه در گردش تغییرات -7

 1393سال  1394سال  شرح
 )کاهش(افزایش 

 درصد مبلغ
 )8/33( )161,737( )493,829( )655,602( سرمایه در گردش

 8/3 33,123 873,878 907,001 هاي جاري دارایی

 2/14 194,896 1,367,707 1,562,603 جاري هاي بدهی

 مبالغ به میلیون ریال  
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  و آماري ي مالیها نسبت -8
  

  ها و عنوان نسبت شرح
 سال منتهی به 

 1393سال  1394سال   درصد تغییرات

  )62/9(  64/0  58/0 نسبت جاري
  )31/1(  18/0  17/0 نسبت آنی 

  )36/19(  05/1  85/0  نسبت گردش دارایی ثابت
  )70/20(  69/0  55/0 ها  نسبت گردش جمع دارایی

  88/20  50/1  8/1  نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه 
  )64/18(  44/0  36/0 نسبت مالکانه

 34/40  22/1  69/1  نسبت بدهی جاري به ارزش ویژه 

 58/48  06/0  10/0  نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه 

 75/40  28/1  78/1  ها  کل دارایینسبت کل بدهی به 

 )48/50(  25/0  13/0  بازده فروش 

 )71/54(  34/0  16/0  بازده ارزش ویژه 
 )73/60(  17/0  07/0  بازده دارایی 
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1390 1391 1392 1393 1394
EPSسود ھر سھم  507.4 553 1125.3 873.1 360.7
DPSسود نقدی ھر سھم  420 420 1200 750
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  DPSو    EPSنمودار مقایسھ اي 

  (DPS) سود نقدي هر سهم ،) (EPS سود هر سهم  -1-8
بـه شـرح جـدول     30/10/1394تهی بـه  منسال مالی لغایت  1390اطالعات مربوط به سود سهام و جریان نقدي آن از سال 

پیشنهاد هیئـت مـدیره بـراي تقسـیم      .باشد مینسبت به سال مالی گذشته سود کاهش شده بیانگر  ارائهنمودار . باشد می ذیل
  .باشد می درصد سود سال جاري  10 حدود معادل 1394سود سال 
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  : از فروشپس  فروش و هاي مربوط به خدمات عالیتف
 .)CRM(سیستم مدیریت ارتباط با مشتري گیري از  بهره - 1
 . ي تکریم ارباب رجوعتجزیه و تحلیل و بکارگیري از نتایج سیستم مذکور در راستا - 2
 . ه موقع به مشتریان سیمانرسانی صحیح و ب ی و اطالعپاسخگوی - 3
 )انبـارش (ه ـداري بهینـ ـوص نگهـ ـر خصـ از دـــ انات مـورد نی ـان در زمینه شرایط و امکـ ـریان سیمـمشاوره به مشت - 4

 . سیمان
واحدهاي تولیـد بـتن    ،قطعات بتنی ،ساز از جمله واحدهاي موزائیک) بر واحدهاي سیمان(مشاوره به مشتریان عمده  - 5

بـا  تولید محصول نهـائی   تولیدي شرکت در جهتخصوص درصد اختالط سیمان  دراطالعات مورد نیاز  ارائهو  آماده
 .کیفیت مطلوب

 .سیستم تلفن گویاي مشتري جهت سهولت در اخذ وضعیت و گزارشات مورد نیاز مشتريگیري از  هبهر - 6
  

  اطالعات مربوط به معامالت با اشخاص وابسته
معطـوف بـه    ،ژه در بخش معامالت با اشخاص وابسته مبتنی بـر حفـظ منـافع شـرکت        هاي کلی در انجام معامالت بوی ستاسی

  .صرفه و صالح خواهد بود قررات حاکم بر فرآیندها با رعایت اصلوابط و مضاجراي دقیق کلیه 
  

  اطالعات تعهدات مالی آتی شرکت
   :زیر است به شرحي احتمالی شرکت در تاریخ ترازنامه ها بدهیتعهدات و 

میلیـون   1,419,153هـران،  هاي شـرکت سـیمان ت   میلیون ریال سفته 1,067,918) ضمانت(شرکت اقدام به ظهرنویسی  -1
هاي شرکت صنایع سیمان گیالن سبز جهـت   میلیون ریال سفته 2,057,520هاي شرکت صنایع سیمان نهاوند و  ریال سفته

شـایان  . میلیون ریال بدهی احتمالی وجود دارد 4,204,591اخذ وام شرکت هاي مذکور نموده است که از این بابت نیز مبلغ 
هـاي گـروه صـورت     هاي موردنظر همزمان توسـط ایـن شـرکت و شـرکت     هاي صورت گرفته براي شرکت ذکر است که ضمانت

  . گرفته است
  

  نظام راهبري شرکت
 . مدیره و مشخصات اعضاي هیئت مدیرهاطالعات مربوط به ساختار هیئت  - 1
 . دیران اجرایی شرکت و مشخصات آنهابه ماطالعات مربوط  - 2
 . اطالعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت - 3

  .ات بعدي ارائه گردیده استحاطالعات فوق مطابق جداول صف
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  :باشد اطالعات مربوط به ساختار هیئت مدیره به شرح زیر می -1
  نام و نام خانوادگی

 
اریخ عضویت در ت نماینده از طرف غیر موظف/موظف سمت

  هیئت مدیره
میزان مالکیت در 

  )درصد(سهام شرکت 
عضویت هم زمان در هیئت 

 ها شرکتمدیره سایر 

  شرکت صنایع گیالن سبز غیر موظف رئیس هیئت مدیره احمد طاهري
 ____ 0002/0 20/10/94 )سهامی خاص(     

 تهران شرکت سیمان غیر موظف ب رئیس هیئت مدیره ینا محمدمهدي رئیس زاده
 ____ 0002/0 15/04/94 )سهامی عام(

 شرکت سیمان لوشان غیر موظف عضو هیئت مدیره مسعود حقیري
 ____ 0002/0 31/01/91 )سهامی خاص(

 شرکت سیمان ایالم غیر موظف عضو هیئت مدیره شمس اله محمدي
 ____ 0002/0 12/04/91 )سهامی عام(

  ریفابپشرکت  وظفم و مدیر عامل عضو هیئت مدیره منصور قدمی
 ____ 0002/0 20/10/94 )سهامی خاص( 

  
  :باشد اطالعات مربوط به مدیران اجرائی شرکت به شرح زیر می -2

 سمت نام و نام خانوادگی
سابقه اجرائی در  تحصیالت

 سال/شرکت
سابقه خارج از 

 سال/شرکت
میزان مالکیت در 

 تحصیل دانشگاه محل رشته اي مدارك حرفه )درصد(سهام شرکت 

 حسابداري لیسانس و اداري معاون مالی مهران افشاري
  

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراك
 

14  13  

 –مهندسی شیمی  لیسانس معاون فنی و تولید آرمان ثنائی
  16  1 ه تهراندانشگا صنایع گاز

معاون بازرگانی و توسعه   اسکندر آقازاده مشکی
 –مهندسی شیمی  لیسانس  بازار

  19  1 ه شیرازدانشگا پاالیش صنایع
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  :حسابرسی مستقل و بازرس قانونی شرکتاطالعات مربوط به  -3
بـه موجـب تصـمیم     30/10/1394مالی منتهی بـه  سال عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت براي ه سازمان حسابرسی ب

   .انتخاب گردیده است 01/02/1394مورخ مجمع عمومی عادي 
  

شـرح   بـوده و تعیین شده از طرف وزرات امور اقتصـاد و دارایـی    هاي اساس تعرفه ه سازمان حسابرسی برالزحمه ب پرداخت حق
  : باشد به شرح زیر می 30/10/1394منتهی به  مالی سالدر  هاي مربوطه الزحمه و حققراردادهاي منعقده 

  
  

شماره 
  قرارداد

تاریخ 
  قرارداد

  

  موضوع قرارداد
مبلغ قرارداد 

  )ریال(
  191,000,000   30/10/93حسابرسی مالیاتی سال مالی منتهی به   28/02/94  943299
  239,000,000  31/04/94اي منتهی به  حسابرسی میان دوره  05/05/94  948766
  49,000,000  شامل عملکرد شش ماهه 30/10/94بینی سود و زیان منتهی به  حسابرسی و رسیدگی به پیش  05/05/94  948767
  1,180,000,000  30/10/94هاي مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی منتهی به  حسابرسی صورت  01/09/94  9418666
  116,000,000  30/10/95بینی سود وزیان منتهی به  حسابرسی و رسیدگی به اولین پیش  12/10/94  9421364
  1,775,000,000  جمع
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 گزارش عملکرد اجتماعی شرکت
هـاي اجتمـاعی و ملـی خـود در زمینـه       هاي اتخاذ شـده در چـارچوب مسـئولیت    شرکت سیمان هگمتان در راستاي سیاست

محـیط  «دادن شـعار   یعی ملی و محیط زیست و با عنایت بـه الگـو قـرار   استفاده بهینه از منابع طبیعی و حفاظت از منابع طب
سازي و تعمیـق و گسـترش بیـنش و نگـرش صـحیح       داند که نسبت به فرهنگ وظیفه خود می» آرمان هگمتان ،زیست سالم

هـاي   خـش سازي اقداماتی در ب و ضمن حرکت در مسیر فرهنگ ،نسبت به حفظ و استفاده صحیح از منابع طبیعی اقدام نماید
  :باشد میدر این راستا به شرح زیر مختلف به صورت عملیاتی انجام داده است که اهم اقدامات صورت گرفته 

  
  جویی انرژي  تمهیدات انجام شده در زمینه صرفه -1
ي هـا  دپارتمـان شـامل  ( .ي پر مصرف در سـاعات پیـک بـرق   ها دپارتمانریزي مداوم در امر تولید و متوقف کردن  برنامه -1-1

  )IIو  Iهاي خط   آسیاب مواد و آسیاب سیمان
و تجهیـزات غیـر ضـروري در     هـا  دسـتگاه جهت متوقف کردن  ها دپارتمانریزي مناسب در زمان توقف اضطراري  برنامه -2-1

  . راستاي کاهش مصرف انرژي
  . اصول فنی کردن با لحاظ ها دستگاهو  ها دپارتماناستفاده از حداکثر ظرفیت اسمی  -3-1
  . کارهاي پیشنهادي و استفاده از راه IIو  Iانجام ممیزي انرژي در خط  -4-1
  . درصد 10 الی 5 حدوددر هاي سیمان و افزایش راندمان تولید  تعمیرات اساسی بر روي آسیاب -5-1
  . درصد 15 الی 10 حدوددر ندمان تولید او افزایش ر IIو  I خط شکن سنگرفع مشکالت فنی  -6-1
  . و بهبود غبارگیري آن Iعمیرات اساسی بر روي الکتروفیلتر اصلی خط انجام ت -7-1
  خصوصـاً در قسـمت الکتروفیلترهـا و    ، کـاري دپارتمـان پخـت و آسـیاب مـواد هـر دو خـط         هـاي عـایق   ترمیم قسمت -8-1

  . کولینگ تاور
اندازي آنها به تعمیـرات   راهکه نصب و  IIکولر خط  SFهاي  دستگاه مبدل فرکانسی جهت نصب برروي فن 8خریداري  -9-1

  . اساسی آتی موکول شده است
  

  
  :باشد شرکت به شرح زیر میالکتریکی و فسیلی  هاي میزان مصرف ویژه انرژياطالعات مربوط به 

  

 1391سال  1392سال  1393سال  1394سال  واحد مبناي محاسبه شرح

 Kwh/ton 05/97 85/100 05/102 79/101 سیمان مصرف ویژه انرژي الکتریکی
 Kcal/kg 792 5/792 2/783 781 کلینکر مصرف ویژه انرژي فسیلی
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  : 1394مالی سال شرکت در  گزارش عملکرد زیست محیطی-2
هاي زیست محیطی شرکت بر روي هر یک از عوامل هوا، خاك، آب و انرژي در سـال   اهم اقدامات انجام شده در زمینه فعالیت

  : باشد به شرح زیر می 1394مالی 
  هوا) الف
  .برداري افزایش راندمان غبارگیري الکتروفیلترها با اصالح پارامترهاي بهره -1-الف
  .حاصل از احتراق NO2و  SO2اصالح مقدار هاي اولیه و تنظیم مشعل جهت کاهش گازهاي  -2-الف
  .اي و طرح خود اظهاري پایش هوا با انجام آزمایشات دوره -3-الف

  
  خاك ) ب
  . اصله نهال جهت افزایش فضاي سبز کارخانه 500اد کاشت تعد -1-ب
  . مترمربع 7,000منظور افزایش فضاي سبز کارخانه به میزان  سازي جهت کاشت نهال به محوطه -2-ب
  
  آب ) ج
  . خانه فاضالب به منظور باال بردن راندمان اصالح تصفیه -1-ج
  . جهت آبیاري فضاي سبز) پساب(استفاده از آب تصفیه شده  -2-ج
  . استفاده از جامدات باقیمانده به عنوان کود در فضاي سبز -3-ج
  . اي خانه با انجام آزمایشات دوره پایش تصفیه -4-ج
  
  انرژي) د
  . ها استفاده از دورمتغیرها در فن -1-د
  . PMرعایت پیک بار مصرف با اجراي برنامه  -2-د
  . آنهاپایش مصارف انرژي و تحلیل  -3-د
  
  
ات خیریه و کمک بـه رفـاه   مؤسسالمنفعه و همکاري با  عام هاي کمک گزارش عملکرد اجتماعی شرکت شامل -3

  : عمومی جامعه
اقـدام بـه    منطقـه، المنفعه و کمک به رفاه عمومی  عام هاي همچون سنوات قبل در راستاي کمکشرکت  1394سال مالی در 

  .نموده است نهادهاي دولتیمنطقه، مساجد، و مدارس  تن سیمان به صورت رایگان به 362تحویل 
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  :و آموزشی کارکنان بهداشتیرفاهی، با افزایش سطح  زارش عملکرد شرکت در رابطهگ -4
  .استفاده پرسنل در ایام سال از اقامتگاه استیجاري شرکت در شهر مقدس مشهد و استراحتگاه شمال کشور -4-1
  . اي سالیانه در جهت پایش سالمت پرسنل با اولویت اجراي برنامه ارگونومی رهانجام آزمایشات و معاینات دو -4-2
جانشـین   -2اسـتراتژي   -1: هاي مدیریت و سرپرسـتی بـا موضـوعات    در حوزهآموزشی  -هاي توجیهی  برنامهبرگزاري  -4-3

  . کانون ارزیابی عملکرد -5مدل شایستگی و  -4ارزابی عملکرد  -3پروري 
  . مشاوری مبتنی بر استاندارد آموزشی مشاغل با مشاوره و همکاري شسازي پروژه نیازسنجی آموز پیادهاستقرار و  -4-4
  .نی توسط مشاوریابی منابع انسا اجراي برنامه عارضه -4-5
   .اجراي پروژه ارگونومی و پایش سالمت منابع انسانی -4-6
هـا و اسـتخرهاي طـرف     حداث شده در کارخانه و ورزشـگاه هاي ورزشی ا هاي ورزشی در سالن ترغیب پرسنل به فعالیت -4-7

  . قرارداد در شهرستان همدان و رزن
  . هاي مختلف برگزاري مسابقات ورزشی در مناسبت -4-8
  . آموز و دانشجوي ممتاز پرسنل تشویق فرزندان دانش -4-9
  

  :اشدب شرکت به شرح زیر می 1394هاي آموزشی شرکت در سال  فعالیتاطالعات مربوط به 
 مقدار واحد شرح

 767 نفر هاي آموزشی تعداد شرکت کنندگان در برنامه
 5,823 ساعت-نفر تعداد ساعت آموزش 
 9/11 ساعت سرانه آموزش هر نفر

 410,081,608 ریال آموزشی هاي هزینه
 836,901 ریال سرانه آموزش هر نفر

 30 دوره هاي اجرایی تعداد دوره
  

 :توسعه منابع انسانی هاي فعالیت
تعـداد پرسـنل   نفر کاهش یافته و در پایـان سـال مـورد گـزارش      490به  503متوسط تعداد کارکنان از  1394سال در 

  . نفر رسیده است 492شرکت به 
آور در شـرکت بـه اجـرا     شستگی ناشی از مشـاغل سـخت و زیـان   باشد در سال مورد گزارش قانون بازن الزم به توضیح می

  . درآمد
  
  : متوسط تعداد کارکنان در پنج سال گذشته) الف

  
 1390سال  1391سال  1392سال  1393سال  1394سال  شرح  

 296 290 282 272 262 کارکنان دائم
 239 235 226 231 228 کارکنان موقت

  535  525  508  503  490  جمع
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  :سوابق کاري و حوزه فعالیت اطالعات مربوط به ترکیب نیروي انسانی شرکت از لحاظ تحصیالت،) ب
  

  
  

  شرح
پایان تعداد نیروي انسانی در 

30/10/1394  
پایان تعداد نیروي انسانی در 

30/10/1393  

  

  )کاهش(ایش تعداد افز

لی
صی
 تح
یت
ضع
و

  

 )1(  7  6  بی سواد
 )4(  90  86  ابتدائی
 )13(  134  122  سیکل
 )8(  159  152  دیپلم

  )7(  50  43  فوق دیپلم
  9  68  77  لیسانس

  2  4  6  فوق لیسانس
 )22(  512  492  جمع

لی
شغ

ت 
ضعی
و

  

  __  70  70  تولید
 )21(  397  378  خدمات تولید

 )1(  31  30  پرسنل اداري عمومی
  __  14  14  پرسنل فروش

 )22(  512  492  جمع

کت
شر

در 
به 
جر
ت ت
ضعی
و

  

  1  __  1  سال 2تا 
 )5(  52  47  سال 6تا  2باالي 
 )37(  85  48  سال 12تا  6باالي 
 )23(  245  223  سال 20تا  12باالي 
 42  130  173  سال 30تا  20باالي 
  __  __  __  سال 30باالي 
 )22(  512  492  جمع

  
  : اطالعات مربوط به ترکیب نیروي انسانی از لحاظ سن، تجربه و تحصیالت) ج

  

  

  شرح
سال مالی منتهی به  

30/10/1394  
سال مالی منتهی به  

30/10/1393  

  

  )کاهش(افزایش 

 1  42  43  متوسط سن کارکنان
 1  70/16  70/17  متوسط تجربه کارکنان

 15/0  67/10  82/10  متوسط تحصیالت کارکنان
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  تکالیف مجمع
  اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

  :و اقدامات انجام شده عبارتند از 01/02/94مورخ عمومی تکالیف مجمع 
هـاي ذکـر    ه توضیحات و محدودیتبا توجه ب) هاي صادراتی فروش(گزارش بازرس قانونی  5بند در خصوص  )الف

هاي بانکی و عـدم انطبـاق شـرایط و ضـوابط      هاي ناشی از اعمال تحریم شده در بند مذکور، مادامیکه محدودیت
حاکم بر کشور عراق با اصول نظام بانکی و تجاري مرتفع نگریده است، مجمع ضمن تنفیذ نحوه عمل شـرکت در  

   .ات به صورت ریالی موافقت نموداین خصوص، با دریافت وجوه حاصل از صادر
هاي صادراتی به صورت ارز از طریـق سیسـتم    در حال حاضر با توجه به شرایط موجود امکان دریافت مبالغ فروش ●

  .بانکی وجود ندارد و در مجمع عمومی دریافت ریال به جاي ارز به هیئت مدیره شرکت تنفیذ گردیده است
   

توضـیحات مبسـوطی   ) هاي صادراتی مالیات بر ارزش افزوده فروش(نونی گزارش بازرس قا 6در خصوص بند  )ب
هاي مالیاتی  توسط معاون مالی و اداري شرکت ارائه گردید و مجمع با عنایت به اهمیت و لزوم استفاده از معافیت

  .مترتب بر صادرات، بر پیگیري شرکت تا حصول نتیجه تأکید نمود
هاي صادراتی موضوعی فراگیـر و مبـتال بـه کلیـه کارخانجـات       ش افزوده فروشنظر به اینکه موضوع مالیات بر ارز ●

باشند؛ لذا اقدامات مؤثري در این خصوص از طریق استانداري همدان ،  سیمانی که در امر صادرات فعال هستند، می
مان اداره صنعت، معدن و تجارت استان همدان، سازمان توسـعه تجـارت و انجمـن صـنفی کارفرمایـان صـنعت سـی       

هاي حل اخـتالف مالیـاتی    صورت گرفته و اخیراً نیز موضوع توسط ستاد تسهیل صنایع پیگیري و مقرر گردید هیئت
هاي سیمانی استان اقدام نمایند و بـر همـین اسـاس شـرکت صـنایع سـیمان        استان نسبت به رفع تعرض از شرکت

حل اختالف مالیاتی در خصوص عملکرد سال با توجه به تاریخ تعیین شده قبلی جهت هیئت ) شرکت فرعی(نهاوند 
جهت اخذ رأي مشابه در هیئت حـل  نیز شرکت این پرونده  به زوديدیده و موفق به اخذ رأي رفع تعرض گر 1391

  .اختالف مطرح خواهد شد
  

پیگیري شـرکت تـا   ) تسهیالت دریافتی شرکت فرعی از بانک ملت(گزارش بازرس قانونی  7در خصوص بند ) ج
  .ه نهایی مورد تأکید قرار گرفتحصول نتیج

 پیگیـري هاي مصوبه اشاره شده همچنان توسط شرکت صنایع سیمان نهاوند در دسـت   موضوع استفاده از ظرفیت ●
  .باشد باشد که در صورت انجام توافقات مورد نظر نیازي به منظور نمودن جریمه دیرکرد اشاره شده، نمی می
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هاي صـنایع سـیمان نهاونـد و صـنایع سـیمان       زیان انباشته شرکت(ونی گزارش بازرس قان 8در خصوص بند ) د
برداري بهینـه   ها به منظور بهره هاي عملیاتی این شرکت ، پیگیري مورد نیاز جهت بازنگري در برنامه) گیالن سبز

  .از منابع مورد تأکید قرار گرفت
هر دو شـرکت مناسـب نبـوده و لـذا عـالوه بـر       با توجه به شرایط هر یک از کارخانجات مورد اشاره، ساختار مالی  ●

 از طریـق   صورت پذیرفته است، اصالح سـاختار مـالی شـرکت    صنایع سیمان نهاوند تغییراتی که در مدیریت شرکت
آالت از مدت ده سال به بیست سال  و تعدیل استهالك ماشیندر دست اقدام بوده ها  پیگیري افزایش سرمایه شرکت

  . هر دو شرکت اعمال گردیده است 1394هاي مالی سال  صورتدر 
  

  .گزارش بازرس قانونی ، پرداخت سود سهام در مهلت قانونی مورد تأکید قرار گرفت 9در خصوص بند ) هـ
در خصوص پرداخت سود سهامداران جزء ، پرداخت سود زودتر از مهلت قـانونی انجـام پذیرفتـه اسـت؛ لـیکن در       ●

مشکالت نقدینگی به صورت توافقی پرداخت سـود بعـد از مهلـت قـانونی      خصوص سهامداران عمده شرکت، به دلیل
  .پذیرفتخواهد انجام 

  

گزارش مزبور، رعایت کامل مفـاد مـواد    15و  14-1گزارش بازرس قانونی و همچنین بندهاي  10در خصوص بند ) و
تورالعمل اجرایی مبـارزه  دس 33دستورالعمل اجرایی افشاي اطالعات سازمان بورس و اوراق بهادار و ماده  8و  7

  .با پولشویی مورد تأکید قرار گرفت
دستورالعمل اجراي افشاي اطالعات سازمان بورس و اوراق بهادار مد نظر قـرار گرفتـه اسـت و     7رعایت مفاد ماده  ●

  .عمده موارد تأخیر در دریافت گزارش حسابرسی بوده است
  

اساس اظهارنظر بازرس قانونی، کلیه معـامالت مشـمول مـاده    گزارش ، با توجه به اینکه بر  12در خصوص بند ) ز
هاي مالی با رعایت تشریفات مقرر در ماده قـانونی   صورت 35-2اصالحیه قانون تجارت، مندرج در یادداشت  129

  .و در روال عادي عملیات شرکت انجام پذیرفته است، کلیه معامالت مزبور مورد تنفیذ قرار گرفت
  .اقدامی ندارد ●
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  4139دي ماه  30سال مالی منتهی به خصیص سود انباشته در پایان ت
  : بر اساس تکالیف قانونی -الف

درصـد از سـود ویـژه سـالیانه بـین صـاحبان سـهام         10شرکت ملزم به تقسیم حداقل اصالحیه قانون تجارت،  90ماده طبق 
گـردد، لـیکن تقسـیم سـود بـیش از مبلـغ مـذکور از          میلیون ریـال مـی   18,140باشد که بابت سال مورد گزارش بالغ بر  می

  . باشد اختیارات مجمع عمومی عادي سالیانه صاحبان سهام می
  
  : پیشنهاد هیئت مدیره براي تقسیم سود -ب

پیشنهاد هیئت مدیره شرکت سیمان هگمتان به مجمع عمومی عادي سالیانه صاحبان سهام جهت تقسیم سـود سـهام بـراي    
ریـال   37باشد، که بـه ازاي هـر سـهم خـالص مبلـغ       میلیون ریال می 18,607مبلغ  1394دي ماه  30ال مالی منتهی به س
  . باشد می
  
  : بندي پرداخت سود سهام زمان -ج

سـهامداران   بـه در آخـرین مـاه از مهلـت قـانونی     شرکت در نظر دارد که سود سهام مصوب مجمع عمـومی عـادي سـالیانه را    
  . باشد شماره حساب بانکی، در هر زمان قابل پرداخت می ارائهپرداخت نماید و واریز سود سهام پرداخت نشده سنوات قبل با 

  
جـزء  نسبت بـه پرداخـت سـود سـهامداران     تواند  تأیید مجمع عمومی، شرکت میدر صورت وجود شرایط نقدینگی مناسب با 

  . نمایدم قانونی اقدا پایان مهلتزودتر از 
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  ي آینده شرکتها برنامه
  : تولید محصوالت و معرفی محصوالت جدید -الف

  تولیـدي از نـوع    تمحصـوال کـه   باشـد  مـی تـن در روز   6600شرکت سیمان هگمتان داراي دو خط تولید سیمان با ظرفیـت  
کیفـی شـرکت همـواره در    واحـد کنتـرل    .باشـد  مـی و سیمان پوزوالنی  1-325،  1-525 ، 1-425 ،2تیپ ،  5تیپ سیمان 

ت مـدرن آزمایشـگاهی و انجـام    اکیفیت فعال بوده که بـا اسـتفاده از تجهیـز    راستاي اهداف شرکت مبنی بر تولید محصول با
در کـه محصـول سـیمان تولیـدي ایـن شـرکت        طوريه اقدامات مهمی در این خصوص داشته است ب ،روزي هاي شبانه کنترل
با توجه به نیاز فعلی بازارهاي داخلی و خارجی در حال حاضر تولیـد محصـول   . لیدي استي توها ترین سیمان کیفیت بازمرة 

  .جدید در برنامه سال آتی شرکت قرار ندارد
  
  : ها گذاري سرمایهمشارکت ها و  -ب

، %) 10( صـنایع گـیالن سـبز    و%) 3/51(هـاي صـنایع سـیمان نهاونـد      در سهام شرکتشرکت هاي  گذاري سرمایهبا توجه به 
هـاي مزبـور مشــارکت     شـرکتاحتمالی اي ه افـزایش سرمایـه دردر دستور کار نداشته و صرفاً  يگذاري جدید سرمایهرکت ش

  . خواهد نمود
  
   :مالیتأمین  هاي شیوه -ج

 بینی با توجه به پیش ،والت خود در بازارهاي داخلی و خارجیـروش محصـبر ف عالوه بر اتکای، ـمالتأمین تاي ـشرکت در راس
  . در سال مالی آتی را داردها  از بانکاخذ شده تسهیالت کوتاه مدت  تمدیدنقدینگی سال آتی برنامه 
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  :باشد شرح جدول زیر می به  1395بودجه سال مالی  بینی پیشاطالعات مربوط به  -د
 ) شرکت اصلی(شرکت سیمان هگمتان  - 1395سال مالی اطالعات تولید، تحویل  بینی پیش -1
 

  تن -قدار م  شرح
  1,800,000  کلینکر تولید

  1,911,000  تولید سیمان
  1,127,000  فروش سیمان داخلی
  924,000  فروش سیمان صادراتی

  140,000  فروش کلینکر
  

  
 )شرکت اصلی(شرکت سیمان هگمتان  - 1395 سال مالی صورت سود و زیان بینی پیش -2
  

 
  منتهی به سال مالی بینی پیش

30/10/1395  
 ریالمیلیون   ریالمیلیون   

  1,676,719   فروش خالص
  )1,281,648(   فروش رفته يبهاي تمام شده کاال

  395,071   سود ناخالص
  )136,194(   هاي فروش، اداري و عمومی هزینه

  258,877   سود عملیاتی
    )159,107( هاي مالی هزینه

    68,871 هاي غیرعملیاتی خالص سایر در آمدها و هزینه
   )90,236( 

 168,641   هاي عادي قبل از مالیات سود ناشی از فعالیت
  )15,986(   مالیات
 152,655   خالص  سود

  5/303    ریال  -) EPS(سود هر سهم 
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 )شرکت اصلی(شرکت سیمان هگمتان  - 1395 سال مالی بینی منابع و مصارف  پیش -3

 
  سال مالی منتهی به بینی پیش

30/10/1395  
 ریالمیلیون   ریالمیلیون   

    :هاي عملیاتی فعالیت
  464,539   هاي عملیاتی جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت

    :مالی تأمینو سود پرداختی بابت  ذاريگ سرمایهبازده 
    )159,107( سود پرداختی بابت تسهیالت مالی

    )170,276( سود سهام پرداختی
    3,119 سود سهام دریافتی

    4,440 هاي بانکی سود دریافتی بابت سپرده
 )321,824(   ها گذاري سرمایهجریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده 

    :مدآمالیات بر در
  )8,624(   پرداختی مالیات بر در آمد

    :گذاري سرمایههاي  فعالیت
  110,000    ها وجوه دریافتی بابت فروش دارایی

     :مالی تأمینهاي  فعالیت
    1,140,000 دریافت تسهیالت مالی

    )1,356,440( باز پرداخت اصل تسهیالت مالی دریافتی
 )216,440(   مالی تأمینهاي  وجه نقد ناشی از فعالیت) خروج(جریان خالص ورود 

  27,651   در وجه نقد افزایشخالص 
  37,785   مالی  مانده وجه نقد در آغاز سال
  65,436   مالی  مانده وجه نقد در پایان سال
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 ) شرکت فرعی(شرکت صنایع سیمان نهاوند  - 1395سال مالی طالعات تولید، تحویل بینی ا پیش -4
 

  تن -مقدار   شرح
  907,200  کلینکر تولید

  800,000  تولید سیمان
  360,000  فروش سیمان داخلی
  440,000  فروش سیمان صادراتی

  150,000  فروش کلینکر
  
  

 )شرکت فرعی(شرکت صنایع سیمان نهاوند  - 1395 سال مالی بینی صورت سود و زیان پیش -5
  

 
  سال مالی منتهی به بینی پیش

30/10/1395  
 ریالمیلیون   ریالمیلیون   

 795,443   فروش خالص
 )729,169(   فروش رفته يبهاي تمام شده کاال

  66,274   سود ناخالص
 )39,587(   هاي فروش، اداري و عمومی هزینه

 26,687   سود عملیاتی
   )174,910( هاي مالی هزینه

    4,269 هاي غیرعملیاتی خالص سایر در آمدها و هزینه
   )170,641( 

 )143,954(   هاي عادي قبل از مالیات سود ناشی از فعالیت
  ــــــ   مالیات
 )143,954(   خالص  زیان

 )240(    ریال  -) EPS(هر سهم زیان 
  

  حساب سود و زیان انباشتهگردش 
  

 )143,954(   خالص زیان 
  )474,122(    زیان انباشته در ابتداي سال مالی

  )618,076(    قابل تخصیص زیان
  ــــــ    اندوخته قانونی

  )618,076(    انباشته در پایان سال مالی زیان
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  اطالعات تماس با شرکت
  

   :کارخانه
  . روستاي شاهنجرین ،بخش قروه درجزین ،شهرستان رزن

  )081( 3633  7509فاکس  -) 081( 3633  7318-20 :تلفن
  

   :دفتر تهران
   6پالك جنب سیمان تهران،  ،بست انوشیروانی بن ،)کوشک سابق(شهید تقوي خیابان  ،سیخیابان فردو

  66734515 :فاکس - 66702463و  66727816: تلفن 
  

  227استانداري همدان، پالك  2 شمارةشکریه، نرسیده به ساختمان خیابان  ،همدان :نمایندگی فروش 
  38387504 :فاکس -  38387501-5: تلفن 

  
  Info@hegmatancement.com :شرکت ترونیکیالک پست

 www.hegmatancement.com: ت اینترنتی شرکتیآدرس سا
  

  :امور پاسخگوئی به سهامداران
  6ك پالجنب سیمان تهران،  ،بن بست انوشیروانی ،)کوشک سابق(شهید تقوي خیابان  ،خیابان فردوسی :دفتر تهران

  66707338: تلفن 
  

mailto:Info@hegmatancement.com
http://www.hegmatancement.com

