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139813971396
اطالعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال): الف)

4,644,8682,494,0782,491,084درآمدهاي عملیاتی

1,187,181687,643389,967سود عملیاتی

92,61839,535113,805درآمدهاي غیرعملیاتی

خالص پس از کسر مالیات 851,336432,024133,569سود (زیان)

---تعدیالت سنواتی

591,151۵۵۴,۴٧۶350,745وجوه نقد حاصل از فعالیت هاي عملیاتی

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

5,427,451۴,٨٧٩,۵٨٠4,621,858جمع داراییها

3,186,000٣,۴٧٣,٨٧۵3,542,067جمع بدهیها

502,900502,900502,900سرمایه ثبت شده

2,241,451١,۴٠۵,٧٠۵1,079,791جمع حقوق صاحبان سهام

نرخ بازده (درصد): ج)

0.160.090.03نرخ بازده داراییها

0.610.400.14نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)

اطالعات مربوط به هر سهم: د)

502,900,000502,900,000502,900,000تعداد سهام در زمان برگزاري مجمع

واقعی هر سهم ـ ریال 1,473606372سود (زیان)

60031211سود نقدي هر سهم ـ ریال

سایر اطالعات ه)

425486531متوسط تعداد کارکنان ـ نفر

گزیده اطالعات: تلفیقی گروه
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139813971396
اطالعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ریال): الف)

3,020,1271,427,8421,408,879درآمدهاي عملیاتی

814,860328,331324,046سود عملیاتی

70,73410,26198,862درآمدهاي غیرعملیاتی

خالص 608,177154,610227,384سود (زیان)

---تعدیالت سنواتی

304,164302,271166,733وجوه نقد حاصل از فعالیت هاي عملیاتی

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

3,380,9382,837,8242,651,624جمع داراییها

1,532,4451,581,9181,444,216جمع بدهیها

502,900502,900502,900سرمایه ثبت شده

1,848,4931,255,9061,207,408جمع حقوق صاحبان سهام

نرخ بازده (درصد): ج)

0.180.050.09نرخ بازده داراییها

0.480.130.23نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)

اطالعات مربوط به هر سهم: د)

502,900,000502,900,000502,900,000تعداد سهام در زمان برگزاري مجمع

واقعی هر سهم ـ ریال 1,209307452سود (زیان)

60031211سود نقدي هر سهم ـ ریال

32,4504,6002,738آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تهیه گزارش - ریال

1,0001,0001,000ارزش دفتري هرسهم - ریال

27156نسبت قیمت به درآمد واقعی هرسهم - ریال

سایر اطالعات ه)

336398443متوسط تعداد کارکنان ـ نفر

گزیده اطالعات: شرکت اصلی (سیمان هگمتان)

شرح
سال
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پیام هیئت مدیره
1- مرور کلی بر وضعیت و تحوالت صنعت در سال مالی مورد گزارش

به دلیل اینکه سیمان در دنیاي امروز نقش اساسی در احداث و  ایجاد زیر ساخت ها، پروژه هاي عمرانی، توسعه شهري و روستایی                          
دارد، همواره کاالیی استراتژیک تلقی گردیده و به طور کلی یکی از پرمصرف ترین محصوالت صنعتی در جهان محسوب می شود و از                      
نظر نوع مصرف از تنوع خاصی برخوردار بوده و از جمله کاالهاي اقتصـادي تلقی می گردد              . این کاال نقش گستـرده اي در فعالیـت هاي     
و ایجـاد  زیر سـاختی، بخش ساختمان، پروژه هاي بزرگ عمرانی             (سدسازي، پل سازي، کانال هاي آب رسانی، فاضالب و غیره          )
فرصت هاي شغلی مولد و بهره ور، صادرات و غیره داشته و همان طور که پیش تر ذکر شد یک کاالي استراتژیک و زیربنایی محسوب                        

می شود.

در واقع صنعـت سیمـان به همراه صنایعی مانند فوالد، پتروشیمی و غیره بوده و همواره در اقتصاد ملی، برنامه ریزي ها و سیاست هاي                      
کالن و توسعه اي نقش بسزایی داشته و از کارایی مطلوبی برخوردار بوده است              . صنعت سیمان با توجه به پتانسیل ها و ظرفیت هاي         
و همچنین در جهت صادرات غیر نفتی       و "پیش نیاز " بالقوه این بخش می تواند در زمینه گسترش و رونق سایر فعالیت هاي            "هم نیاز "

نقش واجد اهمیت و اولویت داري داشته باشد. و "ارزش" از حیث "وزن"
با عنایت به اینکه کشور عزیزمان ایران نیز از جمله کشورهاي در حال رشد و توسعه می باشد، قطعاً باید در تالش براي بسط                                
زیرساخت هایی همچون حمل و نقل ریلی، جاده، ساخت و سازهاي تجاري، مسکن و غیره، اولویت تأمین سیمان را همواره مورد توجه                     
قرار داد و این مهم با در نظر داشتن برنامه هاي توسعه اي و پیش بینی ارتقاء سطح رشد و توسعه یافتگی کشور به رتبه اول منطقه،                            
. با توجه به اظهارات مسئولین      نیازمندي به مصالح اساسی این حوزه همچون بتن، سیمان و غیره، بیش از پیش نمایان خواهد شد                    
عالی صنعت کشور، سهم صنعت معدن در تولید ناخالص ملی به عنوان یکی از مؤلفه هاي مهم ارزیابی موفقیت و اهمیت بخش صنعت                      

و معدن یاد می شود.

2- مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن در سال مالی مورد گزارش

و تحلیل سرمایه گذاري هاي انجام شده در این بخش و پیش بینی برنامه افزایش               روند عملکردي صنعت سیمان کشور در سال        1398
ظرفیت تولید و عرضه این محصول در کشور و همچنین تحلیل تابع عرضه و تقاضا مؤید این موضوع است که صنعت سیمان کامالً از                         
خارج شده و در دوره اي که آغاز آن را می توان از سال            فضاي "فشار قیمت گذاري " و یا  "تور قیمت گذاري " و "قیمت گذاري دستوري "
بر شمرد، در شرایط رقابتی و به عبارتی پیشی گرفتن عرضه کل بر تقاضاي کل قرار گرفته و با در نظر گرفتن کاهش اجراي                            1388
طرحهاي عمرانی و تغییرات نرخ حامل هاي انرژي، کلیه مؤلفه هاي حاکم بر فرآیندهاي این بخش از صنعت از جمله تولید، توزیع و                        

غیره، می بایست تحت تأثیر شرایط جدید باز مهندسی شده و در این مسیر گام برداشته شود.

شرکت سیمان هگمتان با درك صحیح از شرایط حاکم بر صنعت و همچنین تحلیل استراتژیک مبتنی بر تأثیر عوامل محیطی از                          
منظر داخلی و بیرونی مبناي استراتژیک، چشم انداز و راهبردهاي خود را طراحی و مأموریت هاي شرکت را هماهنگ با این تغییرات                      

استوار نموده و در این راستا توجه به مبانی استراتژیک با رویکردهاي ذیل مورد اهتمام و توجه قرار گرفته است.
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3- بیان استراتژي شرکت
1-3-  استراتژي مدیریت بهاي تمام شده محصوالت و کاهش هزینه ها: 

با عنایت به شرایط رقابتی حاکم در بازار صنعت سیمان متأثر از فزونی عرضه بر تقاضا ضرورت دارد ضمن بازنگري و باز مهندسی                            
قیمت تمام شده محصول، بر بهره وري ماشین آالت، نیروي کار و         .... تأکید داشته و به عنوان استراتژي شرکت مدیریت بهاي تمام شده           

محصوالت و کاهش هزینه ها را مورد توجه و اهتمام ویژه قرار خواهد داد.
همواره توجه به مزیت هاي نسبی و مزیت هاي مطلق و همچنین خلق مزیت ها در این بخش در چارچوب برنامه هاي استراتژیک شرکت                   

قرار دارد.

با توجه به افزایش نرخ حامل هاي انرژي در راستاي اجراي طرح هدفمند سازي یارانه ها، توجه به کاهش هزینه هاي بهاي                       تمامشده
در اولویت می باشد. اهتمام ویژه در جهت اصالح الگوي مصرف انرژي و همچنین سرمایه گذاري در جهت تأمین انرژي متناسب (برق)

2-3- استراتژي پایداري و توسعه صادرات: 
با توجه به محدودیت هاي ایجاد شده در امر صادرات به کشورهاي همسایه از جمله کشور عراق و با در نظر داشتن میزان صادرات                           
تن ، برنامه ریزي الزم و مناسب جهت حفظ و ارتقاء سهم بازارهاي صادراتی از                 با رقمی بالغ     3،303 سیمان هگمتان در سال    1398
طریق دستیابی به بازارهاي جدید و توجه به انتظارات مشتریان در عرصه خارجی از جمله حفظ و ارتقاء و پایداري کیفیت محصوالت                      
تولیدي، تنوع محصوالت و تأمین نظرات مشتریان در این بخش به عنوان استراتژي کلیدي در سال هاي بعد نیز مورد توجه قرار                           

خواهد گرفت.

3-3- استراتژي تحول: 

لزوم بازنگري و ایجاد نگرش تحول گرا در توسعه و ارتقاء منابع انسانی و تالش در جهت توانمند سازي همکاران به عنوان مهمترین                         
سرمایه شرکت با بهره گیري از مؤلفه هایی همچون آموزش، ارتقاء سطح خالقیت، مسئولیت پذیري و همچنین بازنگري سطح                         
تکنولوژیک شرکت و بهره گیري از نظام هاي نوین نرم افزاري و سخت افزاري، سیستم هاي مدیریت و برنامه ریزي عملیاتی بر مبناي                      

هدف و همچنین مدیریت بهینه منابع مالی از الویت هاي استراتژیک شرکت سیمان هگمتان خواهد بود.

4- بیان ریسک هاي عمده شرکت: 
1-4- اثرات ناشی از رکود اقتصادي و کمبود سرمایه در گردش. 

2-4- احتمال بروز مشکالت در جریان واردات و تأمین اقالم مورد نیاز با توجه به شرایط منطقه اي و جهانی. 

3-4- احتمال عدم پایداري شرایط صادرات با توجه به ویژگی  کشورهاي مقصد. 

4-4- تغییرات نرخ سود بانکی با توجه به تسهیالت مورد نیاز جهت سرمایه در گردش شرکت. 

5-4- افزایش میزان عرضه سیمان به کل تقاضاي کشور. 
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5- چالش هاي پیش روي صنعت: 

تحلیل صنعت سیمان از منظر تولید و توزیع در طول سالیان گذشته و تصمیم گیري هاي اتخاذ شده در این بخش به ویژه توجه به                           
تحلیل هاي مبتنی بر فزونی تقاضا بر عرضه در طول سال هاي گذشته موجب شده این کاالي استراتژیک طی سالیان متمادي مورد                       
توجه باشد و در زمره اقالم مشمول طرح تنظیم بازار قرار گیرد            . مکانیزم قیمت  گذاري در این بخش براساس قیمت گذاري دستوري بر        
مبناي بررسی قیمت تمام شده و نقش دولت در نظام قیمت گذاري این کاال بوده است              . این رویکرد از دو منظر صنعت سیمان را تحت        
تأثیر قرار داد به طوري که از یک سو مسئولین دولتی با هدف رفع مشکالت بازار و رفع کمبود سیمان در کشور، سرمایه گذاري در                           
بخش تولید و عرضه سیمان را در دستور کار قرار داده و حمایت هاي سرمایه گذاري و تخصیص تسهیالت جهت تحقق این بخش را در                       
الویت قرار دادند و از سوي دیگر گروهی از سرمایه گذاران با تحلیل نقاط قوت از نظر تفاوت قیمت تمام شده و قیمت فروش و بازار،                           
رغبت خاصی جهت حضور در این بخش از خود نشان دادند           . که در نهایت موجب شدت نرخ سرمایه گذاري و افزایش تولید در طول             
چند سال اخیر گردید و در نتیجه رابطه عرضه کل و تقاضاي کل رویکردي معکوس یافته و در حال حاضر با فزونی عرضه بر تقاضا                            
. چگونگی گذر از این دوران و پیاده سازي این طرح بر نحوه و چگونگی اجراي آن به میزان توجه درست به                               مواجه می باشیم 

فعالیت هاي عمرانی در قالب نظام بودجه سالیانه و برنامه ششم توسعه بستگی دارد.

از سوي دیگر با توجه به میزان انرژي الکتریکی مورد نیاز درکارخانه، توجه به امکان سرمایه گذاري و تأمین انرژي الکتریکی مورد نیاز                       
می بایست مد نظر قرار گیرد.
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کلیاتی در باره شرکت

1- تاریخچه
در  مورخ  1368/02/04 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس و طی شماره           74545 شرکت سیمان هگمتان در تاریخ     1368/02/04

می باشد. اداره ثبت شرکت    ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است و شناسه ملی آن 10820049324
شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به  به موجب تصمیمات متخذه در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1378/07/10

در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است.  مرکز اصلی شرکت بر اساس مصوبه  سهامی عام تبدیل گردیده و در تاریخ 1382/03/28
منتقل و در اداره ثبت  از تهران به استان همدان روستاي شاهنجرین (محل کارخانه) مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1378/12/21
اداره ثبت اسناد  مورخ 1379/12/20 به ثبت رسیده و نهایتاً طی نامه شماره 51672 شرکت  هاي استان همدان تحت شماره 3942
در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان  مورخ 1379/12/23 همدان پرونده شرکت از همدان به رزن انتقال یافته و تحت شماره 27

رزن ثبت گردیده است.

که توسط اداره صنایع استان همدان صادر شده، بهره برداري از                مورخ  1376/11/11 به موجب پروانه بهره برداري شماره       1047
آغاز و با توجه به اجراي طرح افزایش          تن در سال از تاریخ        1376/11/11 تن در روز و     690،000 کارخانه شرکت با ظرفیت     2،300
، پروانه بهره برداري بابت خط جدید       تن در روز بر روي خط موجود و بهره برداري از طرح مذکور در تاریخ                 1384/11/26 ظرفیت 900
تن  تن در روز و     960،000 با ظرفیت    3،200 مورخ  1385/08/11 توسط سازمان صنایع و معادن استان همدان تحت شماره           1760
و بهره برداري صورت گرفته از      لغایت  1387 در سال صادر شده است    . همچنین در اجراي طرح توسعه کارخانه طی سال هاي          1383
پروانه بهره برداري دائم      پروانه بهره برداري موقت یکساله و در تاریخ          1388/02/31 خط جدید طرح مذکور، در تاریخ        1387/10/30
تن در سال صادر شده      تن در روز و     1،020،000 با ظرفیت    3،400 توسط سازمان صنایع و معادن استان همدان تحت شماره           2118
است و واحد نهایی کنترل کننده      است. در حال حاضر، شرکت سیمان هگمتان از واحدهاي فرعی شرکت سیمان تهران              (سهامی عام )

آن  بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی ایران می باشد.

2- موضوع فعالیت 
اساسنامه به شرح ذیل و موضوع فعالیت شرکت فرعی نیز مشابه شرکت اصلی در زمینه راه اندازي                  موضوع فعالیت شرکت طبق ماده     3

کارخانجات تولید سیمان و صنایع وابسته آن می باشد:
موضوعات اصلی: الف)

1- ایجاد و تأسیس کارخانجات تولید سیمان و صنایع جانبی وابسته به آن، تهیه و تأمین کلیه مواد و وسایل، دستگاه ها و ماشین 
آالت مورد نیاز این صنایع از داخل و خارج کشور.

2- اکتشاف و استخراج و بهره برداري از کلیه معادن مورد نیاز این صنعت از قبیل سنگ آهک، خاك رس، سنگ گچ، سنگ آهن، 
سلیس و غیره.

3- تأسیس شرکت هاي جدید و یا سهیم شدن در شرکت هاي موجود در جهت تعقیب اهداف شرکت.
منجمله صدور خدمات  4- انجام کلیه معامالت و عملیات مجاز صنعتی و تولید و بازرگانی اعم از داخلی و خارجی (صادرات و واردات)
فنی و مهندسی و کاالهاي تولیدي کارخانجات سیمان و شرکت هایی که بنحوي از انحاء در آنها سهیم بوده و یا مشارکت داشته باشد 

به خارج از کشور.
موضوعات فرعی: ب)

5- وارد شدن در معامالت سازمان بورس، سرمایه گذاري کوتاه مدت و بلند مدت نزد بانکها، خرید و فروش اوراق قرضه یا مشارکت.

6- بطور کلی شرکت می تواند به کلیه عملیات و معامالت مالی، تجاري، صنعتی و خدماتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به تمام یا 
هریک از موضوعات فوق مربوط باشد مبادرت نماید.
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درصد افزایش سرمایه
2900

566.67
300

18.75
15.79
63.64
55.56
21.43
35.29
11.74
36.19
47.86
7.25
100
50
30

16.17

درصدتعداد سهامردیف
1350,201,05473.94
611,150,0000.84
69,318,9550.00
58,385,3161.67
36,500,0000.00

5,190,0000.00
21,0004.31
4-1.85
7112,153,67517.39

502,900,000100

سرمایه و ترکیب سهامداران

بوده که  سهم، به ارزش اسمی هر سهم         10,000ریال) میلیون ریال   (شامل تعداد   1,000 سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ       10
سهم به ارزش اسمی هر سهم        میلیون ریال   (شامل تعداد   502,900,000 طی چند مرحله به شرح جدول زیر به مبلغ          502,900

افزایش یافته است. در پایان سال مالی منتهی به 1398/10/30 ریال) 1,000

و تاریخ تهیه گزارش به شرح جدول         سهامداران داراي مالکیت حدود     1% سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به          1398/10/30
زیر است:

نام سهامدار
شرکت سیمان تهران

شرکت سیمان ایالم 

شرکت بیمه سینا

علیرضا احمدي

و در تاریخ 1399/02/31 لیست سهامداران عمده شرکت در پایان سال مالی منتهی به 1398/10/30
1397/10/30

1374/02/02
1374/02/02
1374/08/08

شرکت سیمان داراب

1- تغییرات سرمایه

آورده نقدي
آورده نقدي
آورده نقدي
آورده نقدي

محل افزایش سرمایه
آورده نقدي
آورده نقدي
آورده نقدي

شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

دي ماه 1398 براي سال مالی منتهی به 30

103,500
111,000

18,000
28,000
34,000
46,000
51,400

سرمایه جدید 
300

2,000
8,000
9,500

1374/08/08

تاریخ افزایش سرمایه
1370/02/17
1371/08/24
1372/05/13
1372/09/11
1373/02/06
1373/09/15

1376/05/22

سایر سهامداران

شرکت سیمان تهران به عنوان سهامدار عمده شرکت سیمان هگمتان، کنترل کننده محسوب میگردد.

تغییرات سرمایه شرکت

شرکت بیمه البرز

222,000
333,000
432,900
502,900

آورده نقدي و مطالبات سهامداران
آورده نقدي و مطالبات سهامداران
آورده نقدي و مطالبات سهامداران

1376/05/20

11,000

70,000

آورده نقدي
آورده نقدي
آورده نقدي

1386/12/08
1387/12/28

1378/04/24
1383/05/25
1385/06/28

جمع

2- ترکیب سهامداران

آورده نقدي

502,900,000

371,864,792

21,691,263
9,308,965

8,385,316

4,200,000

22.30
100

تعداد سهام

آورده نقدي
آورده نقدي و مطالبات سهامداران
آورده نقدي و مطالبات سهامداران

-

-

1399/02/31
درصد
69.64

87,449,664

-1.03مهدي الیکائی
0.00
0.00

1.67

2.22

1.29

2 علیرضا فراهانی
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سرمایهقیمت سهمارزش بازار

میلیون ریالریالمیلیون ریالمیلیون ریال

1394/10/3012,413,34347,1293441731,123,9822,235502,900

1395/10/3075,957,537177,9993082041,036,4772,061502,900

1396/10/30119,494,113299,969338214932,8801,855502,900

1397/10/30226,740,679565,1853572321,346,2632,677502,900

1398/10/30571,011,6494,614,9503432297,822,10715,554502,900

پایان سال مالی سال مالی منتهی 
به

تعداد سهام 
معامله شده

ارزش سهام  
معامله شده

تعداد روزهاي باز 
بودن نماد

تعداد روزهایی 
که نماد معامله 

شده است

1- وضعیت معامالت و قیمت سهام: 
در بورس اوراق بهادار تهران در گروه سیمان، آهک، گچ با نماد                «سهگمت» درج شده و سهام آن براي اولین بار در تاریخ             1382/04/10 شرکت در تاریخ   1382/03/26

مورد معامله قرار گرفته است.

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

شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

دي ماه 1398 براي سال مالی منتهی به 30

شرکت از منظر بورس اوراق بهادار
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درصدمبلغ
2,358,8553,020,127661,27228.0فروش خالص

(0.2)(3,200)(1,536,931)(1,540,131)بهاي تمام شده کاالي فروش رفته
818,7241,483,196664,47281.2سود ناخالص

26,5315.1(543,301)(516,770)هزینه هاي فروش، اداري و عمومی 
(1,501.5)(117,228)(125,035)(7,807)سایر اقالم عملیاتی

294,146814,860520,714177.0سود عملیاتی
(5.6)(9,448)(159,349)(168,797)هزینه هاي مالی

3,86066,19062,3301,614.8درآمد حاصل از سرمایه گذاري ها
(89.9)(40,456)45,0004,544سایر درآمد(هزینه)هاي غیرعملیاتی

قبل از کسر مالیات 174,209726,245552,036316.9سود (زیان)
87,001280.0(118,068)(31,067)مالیات

143,142608,177465,035324.9سود خالص
5851,6201,035177.0سود عملیاتی هر سهم

3461,4441,098316.9سود هر سهم قبل از کسر مالیات
2851,209925324.9سود هر سهم پس از کسر مالیات

--502,900502,900سرمایه

میلیون ریال خالص کسري انبار ناشی از کسري معادل  افزایش سایر هزینههاي عملیاتی عمدتا به دلیل منظور نمودن 84،147
و همچنین احتساب مبلغ 19،206 تن کلینکر که طی سالیان متمادي بر اثر حمل و جابجایی ایجاد شده است 180،000

میلیون ریال منظور شده بود. میلیون ریال هزینههاي جذب نشده که در پیش بینی مبلغ 7،807
کاهش سایر درآمدهاي غیرعملیاتی به دلیل پیشبینی فروش ساختمان نیمه کاره مهدیه همدان بوده است که وقوع آن تحقق 

نیافته است.
و افزایش سود و کاهش سود حاصل از صادرات نسبت به پیش بینی  افزایش مالیات عمدتاً بابت اتمام معافیت درآمد خط 2

بوده است.

شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

دي ماه 1398 براي سال مالی منتهی به 30

شرح

2- وضعیت پیش بینی هاي درآمد هر سهم:

و عملکرد واقعی آن به شرح زیر بوده است. اطالعات مربوط به پیش بینی درآمد هر سهم در سال مالی منتهی به 1398/10/30

عملکرد واقعیپیش بینی
مابه التفاوت

مبالغ به میلیون ریال
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کل بازار داخلیکل بازار داخلینوع محصول

درصدمیلیون تنمیلیون تندرصدمیلیون تنمیلیون تن

53/71/32/448/21/112/3سیمان

کل صادراتکل صادرات
درصدمیلیون تنمیلیون تندرصدمیلیون تنمیلیون تن

5/40/0030/066/10/061سیمان

کل بازارکل بازار
درصدمیلیون تنمیلیون تندرصدمیلیون تنمیلیون تن

59/11/32/254/31.182/17سیمان

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

قانون تجارت -١
قانون بورس اوراق بهادار -٢

جایگاه شرکت در صنعت

درصد فروش سال قبل می باشد.  1-  شرکت در صنعت سیمان فعالیت می کند. فروش صنعت مذکور در سال جاري معادل 1/01
میلیون تن بوده است که از این  بالغ بر 54/3 تحویل سیمان کارخانجات سیمان کل کشور در دوره مالی منتهی به 1398/10/30
می باشد. شرکت در بین شرکت هاي فعال در این صنعت از نظر  درصد) میلیون تن (معادل 2/17 مقدار، سهم شرکت حدود 1.18

تحویل سیمان در رده هفتم قرار دارد. همچنین سهم فروش سیمان این شرکت از کل بازار داخل و صادرات به شرح زیر است:

سال مالی منتهی به 1397/10/30 سال مالی منتهی به 1398/10/30

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

سهم از کلسهم از کل

سهم شرکت از صادرات

شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

دي ماه 1398 براي سال مالی منتهی به 30

می  باشد در خصوص بهینه سازي بخشی از ماشین آالت و تجهیزات خط یک             تکنولوژي کنترل خط یک کارخانه مربوط به سال        1994
آیدي فن  DC      به جاي موتورهاي میل فن  و FC      قابل کنترل با دستگاه AC        اقداماتی از جمله جایگزین کردن موتورهاي قدرت باالي
صورت گرفته است و برنامه ریزي الزم بر حسب نیاز جهت تداوم بهینه سازي ماشین آالت و بروز نمودن تکنولوژي خصوصاً در بخش                       

بارگیرخانه به جهت نیاز به افزایش ظرفیت و تغییر و تعویض دستگاه کیسه پرکنی صورت گرفته است.
میالدي می باشد که با توجه به نوع تکنولوژي و تجهیزات بکار برده شده در حال                   تکنولوژي خط دو کارخانه مربوط به سال        2004
حاضر نیازي به تغییرات در دستگاه ها و تجهیزات در این خط احساس نمی شود، بطور کلی بررسی و استفاده از فن آوري هاي جدید                        

همواره در دستور کار این شرکت قرار دارد.

سهم شرکت از صادرات

سهم شرکت از بازار داخلی سهم شرکت از بازار داخلی

قانون کار -۶

قوانین و مقررات مالیاتی کشور -٣
قوانین و مقررات صادرات و واردات/ گمرك -۴

قوانین و مقررات کار و امور اجتماعی -۵
قوانین و مقررات زیست محیطی -۵
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درصدمبلغ

3,290,7631,907,4951,383,26872.5فروش داخلی

1,354,105586,583767,522130.8فروش صادراتی

4,644,8682,494,0782,150,79086.2جمع فروش 

831,92552.0(1,599,572)(2,431,497)بهاي تمام شده کاالي فروش رفته

2,213,371894,5061,318,865147.4سود ناخالص

462,838140.6(329,263)(792,101)هزینه هاي فروش، اداري و عمومی 

(291.2)122,400356,490(234,090)سایر اقالم عملیاتی

1,187,181687,643499,53872.6سود عملیاتی

22,5618.1(279,850)(302,411)هزینه هاي مالی

66,4352,12064,3153,033.7درآمد حاصل از سرمایه گذاري ها

(30.0)(11,232)26,18337,415سایر درآمد(هزینه)هاي غیرعملیاتی

977,388447,328530,060118.5سود قبل از کسر مالیات

110,748723.7(15,304)(126,052)مالیات

851,336432,024419,31297.1سود خالص

شرکت فرعی (13.1)110,509127,18816,679سهم اقلیت از سود(زیان)

740,827304,836435,991143.0سود خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی

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

شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

دي ماه 1398 براي سال مالی منتهی به 30

سال 1397سال 1398شرح
افزایش (کاهش)

مروري بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاري
1- اقالم سود و زیان:

1-1- اقالم سود و زیان تلفیقی گروه: 

مبالغ به میلیون ریال
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درصدمبلغ

2,178,3601,269,408908,95272فروش داخلی

841,767158,434683,333431فروش صادراتی

3,020,1271,427,8421,592,285112جمع فروش 

574,61260(962,319)(1,536,931)بهاي تمام شده کاالي فروش رفته

1,483,196465,5231,017,673219سود ناخالص

395,341267(147,960)(543,301)هزینه هاي فروش، اداري و عمومی 

1,261(135,803)10,768(125,035)سایر اقالم عملیاتی

814,860328,331486,529148سود عملیاتی

(6)(9,329)(168,678)(159,349)هزینه هاي مالی

66,1901,20964,9815,375درآمد حاصل از سرمایه گذاري ها

(50)(4,508)4,5449,052سایر درآمد(هزینه)هاي غیرعملیاتی

726,245169,914556,331327سود قبل از کسر مالیات

102,764671(15,304)(118,068)مالیات

608,177154,610453,567293سود خالص

شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

دي ماه 1398 براي سال مالی منتهی به 30

1-1- اقالم سود و زیان شرکت اصلی: 
عملکرد مالی شرکت در دو سال اخیر به صورت مقایسه اي همراه با درصـد تغییرات نسبت به سال قبل و به شرح زیر است:

سال 1397سال 1398شرح
افزایش (کاهش)

مبالغ به میلیون ریال

درصدي مقدار فروش و      افزایش فروش داخلی عمدتا به دلیل افزایش نرخ هاي فروش و افزایش فروش صادراتی به دلیل افزایش                        350
می باشد. FOB همچنین فروش به صورت

درصدي مقدار فروش و همچنین افزایش سطح عمومی قیمتها میباشد. افزایش بهاي تمام شده ناشی از افزایش 148

و همچنین افزایش سطح عمومی قیمت        ها FOB                  افزایش هزینه هاي فروش، اداري و عمومی عمدتاً بابت هزینه هاي صادرات به صورت
میباشد.

تن  میلیون ریال خالص کسري انبار ناشی از کسري معادل 180،000 افزایش سایر اقالم عملیاتی عمدتا به دلیل منظور نمودن 92،529
میلیون ریال هزینههاي جذب  کلینکر که طی سالیان متمادي بر اثر حمل و جابجایی ایجاد شده است و همچنین احتساب مبلغ 19،206

می باشد. میلیون ریال) نشده (سال قبل 7،500
افزایش درآمد حاصل از سرمایه گذاريها به دلیل فروش سهام شرکتهاي سیمان تهران و سیمان ایالم میباشد.

12



درصدمقدار
1,647,6701,556,89290,7785.8تولید کلینکر

1,980,0001,556,892سال 1397
١,٩٨٠,٠٠٠1,647,670سال 1398

درصد تولید کلینکر به ظرفیت اسمیتولید واقعی-تنظرفیت اسمی-تنسال

78.6

٨٣.٢

به ظرفیت اسمی مطابق جدول زیر می باشد. و سال 1397 نسبت تولید کلینکر در سال 1398

شرکت سیمان هگمتان ( سهامی عام) 
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

دي ماه 1398 براي سال مالی منتهی به 30

سال 1397سال 1398شرح
افزایش (کاهش)

2- آمار تولید و فروش:
به شرح زیر و مقایسه آن با سال منتهی به 1397/10/30 آمار تولید و فروش سال مالی منتهی به 1398/10/30

می باشد:

1-2-تولید کلینکر:

تن بالغ گردیده که از تولیـد به مقدار 1،647،670 کلینـکر تولـیدي شـرکت در سال مالی منتهی به 1398/10/30
بیشتر می باشد. درصد) تن (معـادل 5/8 سـال قبل مقدار 90،778

مقادیر به تن

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

1397سال 1398سال 

1,6
47

,67
0

1,5
56

,89
2

اي تولید کلینکرنمودار مقایسه
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درصدمقدار

663,870147,317516,553350.6فروش کلینکر

شرکت سیمان هگمتان ( سهامی عام) 
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

دي ماه 1398 براي سال مالی منتهی به 30

2-2-فروش کلینکر:
تن تن (شامل 223،396 به مقدار 663،870 کلینکر فروخته شده شرکت در سال مالی منتهی به 1398/10/30
تن بالغ گردیده است که نسبت به سال گذشته به میزان 516،553 تن فروش صادراتی) فروش داخلی و 440،474

بیشتر می باشد. درصد) (معادل 350

مقادیر به تن

سال 1397سال 1398شرح
افزایش (کاهش)

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

1397سال 1398سال 

66
3,8

70

147
,31

7

اي فروش کلینکرنمودار مقایسه
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درصدمقدار

1,295,7321,044,375251,35724.1تولید سیمان تیپ 2

(99.3)(82,832)61683,448تولید سیمان 1-425

(62.3)(10,753)6,49517,248تولید سیمان تیپ 5
(100.0)(31,332)31,332-تولید سیمان پوزوالنی

1,302,8431,176,403126,44010.7جمع 

نمودار مقایسه اي تولید سیمان

شرکت سیمان هگمتان ( سهامی عام) 
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

دي ماه 1398 براي سال مالی منتهی به 30

مقادیر به تن

سال 1397سال 1398شرح
افرایش (کاهش)

3-2-تولید سیمان:
تن بالغ گردیده که از تولیـد سـال به مقدار 1،302،843 سیمان تولـیدي شـرکت در سال مالی منتهی به 1398/10/30

بیشتر می باشد. درصد) تن (معـادل 6/4 قبل مقدار 78،940

0

500,000

1,000,000

1,500,000

1397سال 1398سال 

1,3
02,

84
3

1,1
76

,40
3

اي تولید سیماننمودار مقایسه

0
200,000
400,000
600,000
800,000

1,000,000
1,200,000
1,400,000

1397سال 1398سال 

1,2
95

,73
2

1,0
44

,37
5

61683
,44

8

6,4
95

17
,24

8

-31
,33

2

اي تولید سیمان به تفکیک نوع محصولنمودار مقایسه

2تولید سیمان تیپ 

1-425تولید سیمان 

5تولید سیمان تیپ 

تولید سیمان پوزوالنی
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13972,039,4001,176,403
13982,039,4001,302,843

درصدمقدار
775,305689,25886,04712.5فروش سیمان فله

524,662486,54538,1177.8فروش سیمان پاکتی
١,٢٩٩,٩۶٧1,175,803124,16410.6جمع 

شرکت سیمان هگمتان ( سهامی عام) 
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

دي ماه 1398 براي سال مالی منتهی به 30

تولید واقعی-تنظرفیت اسمی-تنسال

به ظرفیت اسمی مطابق جدول زیر می باشد: و 1398 نسبت تولید سیمان در سال هاي 1397

تن بالغ گردید که از فروش سال به مقـدار 1،299،966 فروش سیمـان شرکت در سال مالی منتهی به 1398/10/30
بیشتر می باشد. درصد) تن (معـادل 11 قبل مقدار 124،163

57.7
63.9

درصد تولید سیمان به ظرفیت اسمی

مقادیر به تن

سال 1397سال 1398شرح
افزایش (کاهش)

4-2-فروش سیمان:

از آنجایی که امکان دپوي سیمان وجود ندارد، همواره تولید سیمان برابر با فروش آن صورت می گیرد که طی دو سال 
اخیر به دلیل کاهش فروش سیمان تولید آن نیز کاهش یافته است.

0

500,000

1,000,000

1,500,000

1397سال 1398سال 

1,2
99

,96
7

1,1
75

,80
3

اي فروش سیماننمودار مقایسه

 -
200,000
400,000
600,000
800,000

1397سال 1398سال 

77
5,3

05

68
9,2

58

52
4,6

62

48
6,5

45

نمودار مقایسه فروش سیمان به تفکیک فله و پاکتی

فروش سیمان فله

فروش سیمان پاکتی
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درصدمقدار
(100.0)(3,281)3,281-صادرات سیمان فله

(94.5)(56,964)٣,٣٠٣60,267صادرات سیمان پاکتی
(94.8)(60,245)٣,٣٠٣63,548جمع 

تن) تن (سال مالی قبل 69،981 مبادرت به صادرات کلینکر به میزان 440،474 همچنین شرکت در سال مالی 1398
نموده است.

مقادیر به تن

شرکت سیمان هگمتان ( سهامی عام) 
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

دي ماه 1398 براي سال مالی منتهی به 30

سال 1397سال 1398شرح
افزایش (کاهش)

5-2- صادرات سیمان:

تن بالغ گردید که از صادرات سال قبل به مقـدار 3،303 صادرات سیمـان شرکت در سال مالی منتهی به 1398/10/30
کمتر می باشد. درصد) تن (معـادل 95 مقدار 60،245

0

20,000

40,000

60,000

80,000

1397سال 1398سال 

3,3
03

63
,54

8

اي صادرات سیماننمودار مقایسه

-

20,000

40,000

60,000

80,000

1397سال 1398سال 

-3,2
81 3,3

0360,
26

7

نمودار مقایسه صادرات سیمان به تفکیک فله و پاکتی

صادرات سیمان فله

صادرات سیمان پاکتی
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مصرفخرید/ استخراجمصرفخرید/ استخراج
10,540,28110,436,2318,463,9808,332,630عددپاکت پالستیکی

10,500992,331940,831-عددپاکت کاغذي
570-2,8152,364عددجامبوبگ

1,243,1281,677,8731,330,3181,520,578تنسنگ آهک
959,5851,042,984882,5581,135,636تنخاك و شیست

66,69171,76569,85670,189تنسنگ آهن
80,39178,42773,69159,570تنسنگ گچ

2,64432,97061,82737,376تنسیلیس
1,058---تنپوزوالن

درصدمبلغ
208,816208,816--
2,7443,504(760)(21.7)

236,526253,714(17,188)(6.8)
64,03680,229(16,193)(20.2)

243,834255,633(11,799)(4.6)
23,14919,9383,21116.1

7921,473(681)(46.2)
5,2232,8572,36682.8

785,120826,164(41,044)(5.0)
239,777239,3863910.2

1,024,8971,065,550(40,653)(3.8)

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

شرح

زمین
محوطه و راه ها

ساختمان
تأسیسات

ماشین آالت و تجهیزات
ابزار آالت و لوازم آزمایشگاهی

وسایط نقلیه
اثاثیه و منصوبات

جمع
سایر اقالم سرمایه اي

جمع کل

سال 1397سال 1398
افزایش (کاهش)

شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

دي ماه 1398 براي سال مالی منتهی به 30

واحدعنوان ماده اولیه
سال 1397سال 1398

3- آمار خرید و مصرف مواد اولیه عمده:
به شرح جدول زیر      ارائه گردیده است  . از اقالم ذکر   مقدار خرید و مصرف مواد اولیه و بسته بندي شرکت در سال مالی             1398

شده سنگ آهک و خاك و شیست از معادن شرکت استخراج و سایر اقالم خریداري گردیده است.

مبالغ به میلیون ریال       
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درصدمبلغ
--371,086371,086شرکت فرعی (صنایع سیمان نهاوند)

(٨٧.٣)(۴٢,۶۴٩)6,20848,857شرکت هاي پذیرفته شده در بورس 

--63,26763,267سایر سرمایه گذاري ها 
(8.8)(42,649)440,561483,210جمع

درصدمبلغ
--502,900502,900سرمایه

--50,29050,290اندوخته قانونی

--208,739208,739مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
1,086,564493,977592,587120.0سود انباشته

1,848,4931,255,906592,58747.2جمع

درصدمبلغ
79,227100-79,227تسهیالت بانکی بلندمدت

140,65896,74043,91845.4ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان
219,88596,740123,145127.3جمع

ده فقره تسهیالت دریافتی از بانک ملت میباشد. تسهیالت بانکی بلندمدت مربوط به حصه سال 1400

2-5- تغییرات در بدهی هاي بلند مدت:                                                                                          

مبالغ به میلیون ریال

مبالغ به میلیون ریال

سال 1397سال 1398شرح
افزایش (کاهش)

سال 1397سال 1398شرح
افزایش (کاهش)

مبالغ به میلیون ریال

میلیون ریال سهام  میلیون ریال شامل مبلغ 4،099 سرمایه گذاري در سهام شرکتهاي پذیرفته شده در بورس به مبلغ 6،208
میلیون ریال سهام شرکت سیمان ایالم میباشد. شرکت سیمان تهران و مبلغ 2،109

5- تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست هاي تأمین مالی شامل:
1-5-تغییرات درحقوق صاحبان سهام:

شرکت هیچ برنامهاي جهت افزایش سرمایه گذاريها ندارد.

کاهش سرمایه گذاري در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس بابت فروش سهام سیمان تهران و سیمان ایالم میباشد که در 
راستاي رعایت مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی صورت پذیرفته است.

شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

دي ماه 1398 براي سال مالی منتهی به 30

سال 1397سال 1398شرح
افزایش (کاهش)

2-4- تغییرات ارزش دفتري کل سرمایه گذاري در سهام سایر شرکت ها
1-2-4- تغییر در ارزش دفتري سرمایه گذاري ها                                                                           

19



درصدمبلغ

304,164302,2711,8930.6نقد حاصل از عملیات
(11.7)825(7,070)(6,245)پرداخت هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد

نقد حاصل از فعالیت هاي عملیاتی 297,919295,2012,7180.9جریان خالص ورود (خروج)

34.5(5,883)(17,066)(22,949)پرداخت هاي نقدي براي خرید دارایی هاي ثابت مشهود
-161,663-161,663دریافت هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه گذاري هاي بلند مدت

----پرداخت هاي نقدي براي تحصیل سرمایه گذاري هاي بلند مدت
-(56,022)-(56,022)پرداخت هاي نقدي براي تحصیل سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت

-(170,500)-(170,500)پرداخت هاي نقدي بابت تسهیالت اعطایی به دیگران
-84,000-84,000دریافت هاي نقدي بابت استرداد تسهیالت اعطایی به دیگران

1,8201,20961150.5دریافت هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه گذاري ها
نقد حاصل از فعالیت هاي سرمایه گذاري (87.5)13,869(15,857)(1,988)جریان خالص ورود (خروج)
نقد قبل از فعالیت هاي تامین مالی 295,931279,34416,5875.9جریان خالص ورود (خروج)

(11.8)(46,224)345,586391,810دریافت هاي نقدي حاصل از تسهیالت
4.2(18,574)(442,631)(461,205)پرداختهاي نقدي بابت اصل تسهیالت
(5.5)9,329(168,678)(159,349)پرداختهاي نقدي بابت سود تسهیالت

(62.3)16,754(26,906)(10,152)پرداختهاي نقدي بابت سود سهام
نقد حاصل از فعالیت هاي تامین مالی 16(38,715)(246,405)(285,120)جریان خالص ورود (خروج)

در موجودي نقد (67.2)(22,128)10,81132,939خالص افزایش (کاهش)
39,0006,06132,939543.5مانده موجودي نقد در ابتداي سال
49,81139,00010,81127.7مانده موجودي نقد در پایان سال

(100.0)(122,000)122,000-معامالت غیر نقدي

درصدمبلغ
799,884335(238,955)560,929سرمایه در گردش
1,873,4891,246,223627,26650دارایی هاي جاري
(12)(172,618)1,312,5601,485,178بدهی هاي جاري

جریان هاي نقدي حاصل از فعالیت هاي سرمایه گذاري 

جریان هاي نقدي حاصل از فعالیتهاي تامین مالی  

شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

دي ماه 1398 براي سال مالی منتهی به 30
6- تغییر در وضعیت نقدینگی:

وضعیت جریان هاي نقدي و تغییرات آن در مقایسه با سال قبل همراه با درصد تغییرات نسبت به سال قبل به شرح زیر می باشد:

سال 1397سال 1398شرح
افزایش (کاهش)

جریان هاي نقدي حاصل از فعالیتهاي عملیاتی 

مبالغ به میلیون ریال

7- تغییرات در سرمایه در گردش

مبالغ به میلیون ریال

سال 1397سال 1398شرح
افزایش (کاهش)
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سال 1397سال 1398

1.430.8470نسبت جاري

0.880.35154نسبت آنی 

20.90123نسبت گردش دارایی ثابت 

0.890.5078نسبت گردش جمع دارایی ها 

(36)0.821.27نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه 

0.550.4424نسبت مالکانه

(40)0.711.18نسبت بدهی جاري به ارزش ویژه 

0.120.0854نسبت بدهی بلند مدت به ارزش ویژه 

(19)0.450.56نسبت کل بدهی به کل دارایی ها 

0.200.1186بازده فروش 

0.330.12167بازده ارزش ویژه 

0.180.05230بازده دارایی 

دي ماه 1398 براي سال مالی منتهی به 30
8- نسبت هاي مالی و آماري

شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

شرح و عنوان نسبت ها
سال منتهی به 

درصد تغییرات
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شرکت سیمان هگمتان ( سهامی عام) 
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

دي ماه 1398 براي سال مالی منتهی به 30

(DPS) سود نقدي هر سهم ،(EPS) 1-8- سود هر سهم

به شرح جدول ذیل می باشد. لغایت سال مالی منتهی به 1398/10/30 اطالعات مربوط به سود سهام و جریان نقدي آن از سال 1394
نسبت به سال مالی گذشته می باشد. (DPS) و افزایش سود نقدي هرسهم (EPS) نمودار ارائه شده بیانگر کاهش سود هر سهم

1,394 1,395 1,396 1,397 1,398
EPSسود هر سهم  360 (60) 452 307 1,209
DPSسود نقدي هر سهم  300 - 211 31 600

360

)60(

452

307

1,209

300 -

211

31

600

(300)

(100)

100

300

500

700

900

1,100

1,300

1,500

(DPS)و سود نقدي هرسهم (EPS)اي سود هرسهم نمودار مقایسه
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1398/10/301397/10/30
میلیون ریالمیلیون ریال

3,288,9021,458,902تضمین وام شرکت سیمان تهران
1,993,4031,423,403تضمین وام شرکت سیمان نهاوند

2,057,5202,057,520تضمین وام شرکت سیمان گیالن سبز
62,50062,500تضمین وام شرکت سیمان ایالم

13,96113,961سازمان صنعت معدن و تجارت (حق برداشت از معادن)
7,416,2865,016,286

4-   اطالعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت. 

اطالعات فوق مطابق جداول صفحات بعدي ارائه گردیده است.

شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

دي ماه 1398 براي سال مالی منتهی به 30

نظام راهبري شرکت
1-   اطالعات مربوط به ساختار هیئت مدیره و مشخصات اعضاي هیئت مدیره. 

۶-   بهره گیري از سیستم تلفن گویاي مشتري جهت سهولت در اخذ وضعیت و گزارشات مورد نیاز مشتري.

٧-   بهرهگیري از امکانات شبکههاي مجازي جهت بهبود و تسهیل ارتباط با مشتریان.

اطالعات مربوط به معامالت با اشخاص وابسته
سیاست هاي کلی در انجام معامالت بوی    ژه در بخش معامالت با اشخاص وابسته مبتنی بر حفظ منافع شرکت، معطوف به اجراي دقیق                        

کلیه ضوابط و مقررات حاکم بر فرآیندها با رعایت اصل صرفه و صالح خواهد بود.

اطالعات تعهدات مالی آتی شرکت
تعهدات و بدهی هاي احتمالی شرکت در تاریخ ترازنامه تماماً متعلق به شرکت اصلی و به شرح زیر است: 

فعالیت هاي مربوط به خدمات فروش و پس از فروش
.(CRM) ١-   بهره گیري از سیستم مدیریت ارتباط با مشتري

٢-   تجزیه و تحلیل و بکارگیري از نتایج سیستم مذکور در راستاي تکریم ارباب رجوع.

٣-   پاسخگویی و اطالع رسانی صحیح و به موقع به مشتریان سیمان.

سیمان. ۴-   مشاوره به مشتـریان سیمـان در زمینه شرایط و امکـانات مورد نیــاز در خصـوص نگهـداري بهینـه (انبارش)

3-   اطالعات مربوط به کمیته حسابرسی. 

از جمله واحدهاي موزائیک ساز، قطعات بتنی، واحدهاي تولید بتن آماده و ارائه  ۵-   مشاوره به مشتریان عمده (واحدهاي سیمان بر)
اطالعات مورد نیاز در خصوص درصد اختالط سیمان تولیدي شرکت در جهت تولید محصول نهائی با کیفیت مطلوب.

2-   اطالعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت و مشخصات آنها. 
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تاریخ عضویت در نماینده از طرفموظف/غیر موظفسمتنام و نام خانوادگی
هیئت مدیره

میزان مالکیت در سهام 
شرکت (درصد)

شرکت سیمان تهرانغیر موظفرئیس هیئت مدیرهفرخ زینال پور
98/09/260/0002(سهامی عام)

شرکت سیمان ایالمغیر موظفنایب رئیس هیئت مدیرهمحسن رستمی
95/11/260/0002(سهامی عام)

شرکت صنایع سیمان نهاوندغیر موظفعضو هیئت مدیرهآرمان ثنایی
95/05/170/0002(سهامی خاص)

شرکت صنایع سیمان گیالن سبزغیر موظفعضو هیئت مدیرهناصر احمدي
98/05/260/0002(سهامی خاص)

شرکت پریفابموظفعضو هیئت مدیره و مدیر عاملسیدمجتبی حسینی مقدم
97/07/210/0002(سهامی خاص)

دانشگاه محل تحصیلرشتهمدارك حرفه اي

معاون فنی و تولید علی بختیاري
ماهدانشگاه تهرانبرق، الکترونیکلیسانس(مدیر کارخانه) 2024____

سازمان مدیریت مدیریت مالی (MBA)فوق لیسانسمعاون مالی و اداريمحسن حبیب زاده
ماهصنعتی 122____

____420دانشگاه اصفهاناقتصاد نظريلیسانسمعاون بازرگانی و توسعه بازارمحمدرضا مشکوة

1- اطالعات مربوط به ساختار هیئت مدیره به شرح زیر می باشد:

شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

دي ماه 1398 براي سال مالی منتهی به 30

ـــــــــ

سمتنام و نام خانوادگی
سابقه اجرائی در تحصیالت

شرکت/سال
سابقه خارج از 
شرکت/سال

میزان مالکیت 
در سهام شرکت 

(درصد)

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

عضویت هم زمان در هیئت مدیره سایر 
شرکت ها

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ

ـــــــــ
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عضوسمتکد ملینام و نام خانوادگیردیف
هیئت مدیره

عضو
مستقل

عضو
تاریخ عضویت در مقطع تحصیلیرشته تحصیلیمالی

کمیته حسابرسی
اهم سوابق

(مدت زمان)
سال1395/12/15کارشناسیحسابداريبلهخیربلهرییس کمیته4130874845محسن رستمی1 مدیریت مالی- 28

سال1398/10/23دکتراحسابداريبلهبلهخیرعضو کمیته0051842483حسین فاتح3 سال- معاونت مالی 16 مدیر مالی 11

سال (موسسه 1392/05/21کارشناسیحسابداريبلهبلهخیرعضو کمیته0055253660حسین خمسه2 مدیر حسابرسی به مدت 21
حسابرسی شاهدان)

دي ماه 1398 براي سال مالی منتهی به 30

·   رعایت قوانین، مقررات و الزامات
اعضاي کمیته حسابرسی 

3- اطالعات مربوط به کمیته حسابرسی:

شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

مقدمه 
دستورالعمل کنترل هاي داخلی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، کمیته حسابرسی شرکت سیمان هگمتان زیر نظر هیات مدیره شرکت تشکیل گردید و به عنوان پل  در اجراي ماده 10
ارتباطی بین حسابرسان داخلی، حسابرسان مستقل و هیات مدیره محسوب میشود. هدف از تشکیل کمیته حسابرسی کمک به ایفاي مسئولیت نظارتی هیات مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از موارد زیر 

می باشد:
·   اثربخشی فرآیندهاي نظام راهبري، مدیریت ریسک و کنترل هاي داخلی

·   سالمت گزارشگري مالی
·   اثربخشی حسابرسی داخلی

·   استقالل حسابرس مستقل و اثربخشی حسابرسی مستقل
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شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

دي ماه 1398 براي سال مالی منتهی به 30
اهم وظایف کمیته حسابرسی:

مسئولیت-هاي کمیته حسابرسی به موجب منشور کمیته حسابرسی تعیین می-شود. با توجه به چارچوب تعیین شده در منشور کمیته 
حسابرسی، اهم وظایف و مسئولیت هاي نظارتی و اطمینان بخشی این کمیته به شرح زیر است:

·   نظارت بر اثربخشی سیستم-هاي کنترل-هاي داخلی و اثربخشی فرآیند مدیریت ریسک و ارائه گزارش کنترل هاي داخلی به هیئت مدیره.

·   نظارت بر سالمت گزارشگري مالی شامل نحوه افشا، قابلیت اطمینان و به موقع بودن گزارشهاي مالی شرکت، رعایت استانداردهاي 
حسابداري و سایر مقررات در گزارش هاي شرکت.

·   نظارت بر اثربخشی و عملکرد صحیح حسابرسی داخلی شامل ساختار واحد حسابرسی داخلی و بررسی گزارش-هاي حسابرسی.
·   نظارت بر استقالل و پایش اثربخشی عملکرد حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت شامل بررسی پیش نویس گزارش حسابرس مستقل 

و بازرس قانونی، بررسی نتایج یافته ها و بررسی "نامه مدیریت".

·   نظارت بر رعایت قوانین، مقررات و الزامات و کسب اطمینان معقول از وجود رویکرد و فرآیندهاي اثربخش جهت اجراي راهبردهاي شرکت 
در راستاي دست یابی به اهداف کلی و عملیاتی.

فعالیت هاي کمیته حسابرسی در سال مالی 1398

در چارچوب منشور کمیته حسابرسی و برنامه مصوب آن، در جهت              فعالیت کمیته حسابرسی شرکت سیمان هگمتان در سال مالی           1398
حصول اطمینان از استقرار کنترل هاي داخلی کافی و مناسب، شفافیت و قابلیت اتکاي اطالعات به ویژه گزارشگري مالی و بهبود پاسخ گویی                       
. کمیته مالی، ارتقاي اثربخشی واحد حسابرسی داخلی، ارتباط مناسب با حسابرس مستقل و بررسی رعایت قوانین و مقررات متمرکز بوده است                   

تشکیل داده است. جلسه در سال 1398 حسابرسی شرکت سیمان هگمتان در راستاي انجام مسئولیت هاي یاد شده تعداد 15

در چارچوب مسئولیت هاي کمیته (مطابق منشور  اهم فعالیت هاي انجام شده توسط کمیته حسابرسی شرکت سیمان هگمتان در سال 1398
مصوب)، به شرح زیر طبقه بندي می گردد:

کنترل هاي داخلی الف)
کنترل داخلی، فرآیندي است که با هدف کسب اطمینان معقول از تحقق اهداف مدیریت شرکت در ابعاد اثربخشی و کارایی عملیات، قابلیت 

اعتماد گزارشات مالی و غیرمالی، رعایت قوانین و مقررات و الزامات درون سازمانی و برون سازمانی و حفاظت منابع و دارایی هاي شرکت توسط 
هیات مدیره، مدیریت هاي میانی و کارکنان شرکت طراحی و اجرا می گردد. اهم فعالیت ها و اقدامات کمیته حسابرسی در این حوزه، به شرح 

زیر است:
1-الف- انتخاب مدیر حسابرسی داخلی جدید و مسئول مبارزه با پولشویی.

2-الف- تصویب برنامه ساالنه حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی.
3-الف- تشکیل جلسه با حسابرسان مستقل.

4-الف- بررسی و پیگیري تکالیف مجمع عمومی عادي سالیانه 1397.
دي ماه 1396. 5-الف- بررسی تکالیف مقرر در مجمع عومی عادي صاحبان سهام براي سال مالی منتهی به 30
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شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

دي ماه 1398 براي سال مالی منتهی به 30
گزارشگري مالی ب)

1-ب-  بررسی نحوه انتشار صورت هاي مالی شرکت در چارچوب دستورالعمل اجرایی افشاي اطالعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس 
و اوراق بهادار.

2-ب-  بررسی پیشنویس گزارش حسابرسی مستقل نسبت به صورتهاي مالی تلفیقی و شرکت سیمان هگمتان براي سال مالی منتهی به 30
دي ماه 1398. پیگیري و بررسی مفاد بندهاي گزارشات حسابرس مستقل و بازرس قانونی و تشکیل دو نشست اختصاصی با حسابرس مستقل 

و بحث و بررسی در رابطه با نکات استخراج شده توسط حسابرس مستقل و اقدامات الزم جهت رفع بندهاي گزارش حسابرس مستقل.

3-ب-  تاکیدات الزم نسبت به قابلیت اطمینان و بهبود کیفیت گزارشگري مالی و ارائه به موقع صورت هاي مالی میان دوره اي و ساالنه شرکت.

حسابرسی داخلی ج)
مدیریت حسابرسی داخلی و کفایت منابع الزم. 1-ج-  بررسی و تائید برنامه سال 1398

2-ج-  بررسی ساختار سازمانی مدیریت حسابرسی داخلی و اطمینان از کفایت ساختار موردنظر و استقالل آن جهت ایفاي وظایف و 
مسئولیت هاي حسابرسی داخلی و همچنین ارائه پیشنهادات در خصوص هر گونه تغییرات الزم.

3-ج-  بررسی کلی عملکرد، کارایی و اثربخشی واحد حسابرسی داخلی.
4-ج-  بررسی گزارش-هاي صادره توسط مدیریت حسابرسی داخلی.

5-ج- پیگیري و زمانبندي مشارکت و حضور حسابرسی داخلی در کلیه مجامع و انبارگردانی شرکت.

برنامه هاي آتی کمیته حسابرسی
کمیته حسابرسی شرکت در نظر دارد در سال بعد با تصویب برنامه واحد حسابرسی داخلی، عمده مسئولیت هاي تفویض شده به موجب منشور 

به شرح زیر است: کمیته حسابرسی را انجام دهد. از این رو اهم برنامه هاي کمیته حسابرسی براي سال مالی 1399
و تعیین اولویت هاي الزم و بررسی کفایت منابع مورد نیاز و ارسال آن به  تدوین و تصویب برنامه واحد حسابرسی داخلی براي سال 1399 -1

هیئت مدیره جهت تصویب.
تهیه و تنظیم تقویم کاري کمیته حسابرسی براي سال مالی 1399. -2

3- بررسی و تدوین آیین نامه نظام راهبري شرکتی موردنظر سازمان بورس و اوراق بهادار، از جمله منشور اخالقی کارکنان، و تصویب آنها در 
هیات مدیره.

تدوین برنامه زمانی براي بررسی حسابرسان داخلی از نظام کنترلهاي داخلی شرکت و ارائه گزارش ارزیابی اثربخشی کنترل هاي داخلی  -4
شرکت طبق جدول زمانبندي شده و پیگیري پیاده سازي توصیه ها جهت رفع نقاط ضعف کنترل هاي داخلی.

نظارت و پیگیري اجراي فرآیند مدیریت ریسک مشتمل بر شناسایی، اندازه گیري تجزیه و تحلیل، ارزیابی، مدیریت و نظارت بر سیستم  -5
مدیریت ریسک و دریافت گزارش هاي متناوب از اقدامات انجام شده.

6- مشارکت و برگزاري جلسات بین حسابرس مستقل و حسابرس داخلی در خصوص رفع نقاط ضعف کنترل هاي داخلی و پیگیري بعدي آنها.

بررسی و بهبود کیفیت گزارشگري مالی طبق استانداردها و قوانین و مقررات مربوطه. -7
تنظیم گزارش ارزیابی کنترل هاي داخلی براي ارائه به هیئت مدیره. -8
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مبلغ قرارداد (ریال)موضوع قراردادتاریخ قراردادشماره قرارداد

343,000,000بررسی اجمالی صورت هاي مالی میاندوره اي واحد اصلی و تلفیقی گروه2431397/05/24-98/ق

1,630,000,000بررسی صورت هاي مالی ساالنه واحد اصلی و تلفیقی گروه6251397/10/19-97/ق

1,973,000,000 جمع

3- اطالعات مربوط به حسابرسی مستقل و بازرس قانونی شرکت:
به موجب تصمیم مجمع      موسسه حسابرسی مفید راهبر به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت براي سال مالی منتهی به                   1398/10/30

انتخاب گردیده است. عمومی عادي مورخ 1398/01/29

پرداخت حق الزحمه به موسسه حسابرسی مفید راهبر بر اساس قراردادهاي منعقده و حق الزحمه هاي مربوطه در سال مالی منتهی به                           
به شرح زیر می باشد: 1398/10/30

شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

دي ماه 1398 براي سال مالی منتهی به 30
برنامهریزي به منظور بررسی پیش نویس صورتهاي مالی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی. -9

برنامهریزي به منظور بررسی و پیگیري اقدامات صورت گرفته جهت رفع بندهاي مندرج در گزارش حسابرسان و بازرسان قانونی شرکت. -10

تدوین برنامه زمانی براي تکمیل چک لیست افشا در صورت هاي مالی توسط حسابرسی داخلی. -11
گزارش در خصوص عملکرد واحد حسابرسی داخلی به هیئت مدیره شرکت. -12

13- تشکیل حداقل دو نشست اختصاصی با حسابرس مستقل و بحث و بررسی در رابطه با نکات استخراج شده توسط آن ها و اقدامات الزم 
براي رفع بندهاي گزارش حسابرس و نامه مدیریت پیگیري و بررسی اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجامع شرکت.

دریافت گزارش هاي ادواري از مسئول مبارزه با پولشویی شرکت. -14
برنامه ریزي جهت برگزاري دوره هاي آموزشی موردنیاز مرتبط با وظایف محوله در سطح شرکت. -15

مورد بررسی و تصویب قرار  در اولین جلسه کمیته حسابرسی در سال 98 شایان ذکر است، برنامه هاي حسابرسی داخلی سال مالی 1398
گرفته است.
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اطالعات مربوط به میزان مصرف ویژه انرژي هاي الکتریکی و فسیلی شرکت به شرح زیر می باشد:
سال 1395سال 1396سال 1397سال 1398واحدمبناي محاسبهشرح

Kwh/ton83.684/19092/81سیمانمصرف ویژه انرژي الکتریکی

Kcal/kg797796798768کلینکرمصرف ویژه انرژي فسیلی

7-2-ارتعاش سنجی مستمر و منظم از تجهیزات خط تولید و تحلیل نتایج و انجام اقدامات فنی در صورت لزوم.
8-2-انجام منظم و مستمر آنالیز روغن تجهیزات اصلی و تحلیل نتایج و انجام اقدامات مقتضی.

9-2- اجراي سیستم الکترونیکی ثبت زمان و علل توقفات دپارتمانها و بررسی  هفتگی و پیگیري جهت کاهش توقفات.

1-2-انجام ترموگرافی تجهیزات خط تولید و تست آنالیز جریان.
2-2-انجام اندوسکوپی از گیربکسهاي کیلووات به باال.

3-2- نقشه برداري از وضعیت نصب دستگاه هاي اصلی خط تولید وکنترل مجدد نصب.
4-2- اصالح نصب باندهاي آموند و بویمر و استاکر و اس اف کولر و گریت کولر.

5-2- انجام عارضه یابی فنی ازسازه ها و تجهیزات خط تولید.
6-2- کنترل کیفیت قطعات خریداري شده از طریق تستهاي غیرمخرب.

شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

دي ماه 1398 براي سال مالی منتهی به 30

2- تمهیدات انجام شده در زمینه کاهش هزینه هاي تعمیراتی با انجام موارد ذیل:

گزارش عملکرد اجتماعی شرکت
شرکت سیمان هگمتان در راستاي سیاست هاي اتخاذ شده در چارچوب مسئولیت هاي اجتماعی و ملی خود در زمینه استفاده بهینه از                        
منابع طبیعی و حفاظت از منابع طبیعی ملی و محیط زیست و با عنایت به الگو قراردادن شعار                        «محیط زیست سالم، آرمان هگمتان     »
وظیفه خود می داند که نسبت به فرهنگ سازي و تعمیق و گسترش بینش و نگرش صحیح نسبت به حفظ و استفاده صحیح از منابع                             
طبیعی اقدام نموده و ضمن حرکت در مسیر فرهنگ سازي اقداماتی در بخش هاي مختلف به صورت عملیاتی انجام داده است که اهم                           

اقدامات صورت گرفته در این راستا به شرح زیر می باشد:
1- تمهیدات انجام شده در زمینه صرفه جویی انرژي:

1-1- برنامه ریزي منطقی در امر تولید و مدیریت بار دپارتمان هاي پر مصرف در ساعات پیک برق(شامل دپارتمان هاي آسیاب مواد و 
.(II و I آسیاب سیمان  هاي خط

1-2-بازنگري در زمان توقف اضطراري دپارتمان ها جهت متوقف کردن دستگاه ها و تجهیزات غیرضروري در راستاي کاهش مصرف انرژي.
1-3- استفاده از حداکثر ظرفیت اسمی دپارتمان ها و دستگاه ها با لحاظ کردن اصول فنی.

و استفاده از راه کارهاي پیشنهادي. II و I 1-4- انجام ممیزي انرژي در خط
1-5- نصب کنتورهاي گاز جهت کنترل مصارف جانبی و خرید کنتورهاي چند تعرفه اي برق.

1-6- اکسیژن متري مستمر در دپارتمانهاي بخت و مواد هردو خط و نشتی گیري تجهیزات خط تولید و تکمیل بازسازي عایق کاري 
تجهیزات.

جهت کاهش هواي کاذب. و 2 1-7-تعمیر و نوسازي اکسپنشنهاي دپارتمان پخت و آسیاب مواد خط 1
.iso5001 1-8- انجام بیش از 90% اقدامات مقتضی جهت استقرار سیستم
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: 3-گزارش عملکرد زیست محیطی شرکت در سال مالی 1398

اهم اقدامات انجام شده در زمینه فعالیت هاي زیست محیطی شرکت بر روي هر یک از عوامل هوا، خاك، آب و انرژي در سال مالی 1398
به شرح زیر می باشد:

هوا الف)

الف-1- سنجش سه ماهه آالینده هاي خروجی.

الف-2- پایش آنالین غبار خروجی دودکش هاي اصلی خط یک و دو.

.CO,NO,O2, CH4الف-3- پایش آنالین گازهاي خروجی از دودکش ها با استفاده از گاز آناالیزرهاي فرایند تولید شامل
الف-4- اندازهگیري غبار محیطی و گازهاي آالینده محیط

خاك ب)

ب-1- محوطه سازي بتنی در ضلع شرقی کارخانه.

ب-2- ساخت دیواره در اطراف انبار نگهداري ضایعات گریس و روغن جهت جلوگیري از آلودگی خاك اطراف

آب ج)

ج-1- جلوگیري کامل از خروج پساب به بیرون از کارخانه در تمامی فصول سال.

ج-2- استفاده از پساب براي آبیاري فضاي سبز.

انرژي د)

.ISO د-1- تمدید گواهینامه سیستم مدیریت انرژي 50001

سایر موارد هـ)

ISO 14001:2015,ISO 9001:2015,OHSAS هـ-1- استقرار استاندارد سیستم مدیریت یکپارچه شامل 18001:2007
و 95 و 94 هـ-2-  صنعت سبز کشوري در سال  93

هکتار) هکتار (37/9 هـ-3-  افزایش فضاي سبز به میزان 0/2

هـ-4-  اخذ تقدیرنامه سه ستاره از جایزه ملی تعالی و پیشرفت

هـ-5- تمدید گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه

(CE)هـ-6- تمدید نشان اتحادیه اروپا

4- گزارش عملکرد اجتماعی شرکت شامل کمک هاي عام المنفعه و همکاري با مؤسسات خیریه و کمک به رفاه عمومی جامعه:

تن  شرکت همچون سنوات قبل در راستاي کمک هاي عام المنفعه و کمک به رفاه عمومی منطقه، اقدام به تحویل 363 در سال مالی 1398
میلیون ریال به صورت رایگان به مدارس منطقه، مساجد، و نهادهاي دولتی نموده است. سیمان به ارزش 757
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سال 1394سال 1395سال 1396سال 1397سال 1398شرح

۶٣136216250262کارکنان دائم

٢٧٣262227227228کارکنان موقت

336398443477490جمع

5-5- برگزاري مسابقات ورزشی در مناسبت هاي مختلف.

5- گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی، بهداشتی و آموزشی کارکنان:
1-5- انجام آزمایشات و معاینات دوره اي سالیانه در جهت پایش سالمت پرسنل با اولویت اجراي برنامه ارگونومی.

2-5- برگزاري برنامه هاي توجیهی - آموزشی در حوزه هاي مدیریت و سرپرستی با موضوعات: 1- تعالی سازمانی 2- مدیریت دانش
- مدیریت ایمنی و بهداشت 7-  6(R&D) مدیریت تحقیق و توسعه -IMS 3- آشنایی با تجارت الکترونیک 4- تغییرات استاندارد 5

8- تفکر سیستمی  9- مشاوره و روانشناسی  10- ارتقاي کیفیت  11- مدیریت مالی براي مدیران غیرمالی  12-  سرممیزي ایزو 14001
آنالیز روغن

فقره پرونده آموزشی براي همکاران با توجه به پیاده سازي پروژه نیازسنجی آموزشی جدید. 3-5- به روزرسانی تعداد 405
4-5- ترغیب پرسنل به فعالیت هاي ورزشی در سالن هاي ورزشی احداث شده در کارخانه و ورزشگاه ها و استخرهاي طرف قرارداد در 

شهرستان رزن، قروه درگزین و همدان.

متوسط تعداد کارکنان در پنج سال گذشته: الف)

مقدار

827

5,261

15/7

222,630,304

662,590

46

واحد

فعالیت هاي توسعه منابع انسانی:
نفر  نفر کاهش یافته و در پایان سال مورد گزارش تعداد پرسنل شرکت به 321 به 336 متوسط تعداد کارکنان از 398 در سال 1398

رسیده است.

نفر

نفر-ساعت

ساعت

شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
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ریال

دوره

شرح

تعداد شرکت کنندگان در برنامه هاي آموزشی

تعداد ساعت آموزش 

سرانه آموزش هر نفر

هزینه هاي آموزشی

سرانه آموزش هر نفر

تعداد دوره هاي اجرایی

6-5- تشویق فرزندان دانش آموز و دانشجوي ممتاز پرسنل.

شرکت به شرح زیر می باشد: اطالعات مربوط به فعالیت هاي آموزشی شرکت در سال 1398

ریال
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تعداد نیروي انسانی در 
پایان 1398/10/30

تعداد نیروي انسانی در 
تعداد افزایش (کاهش)پایان 1397/10/30

(2)24بی سواد
(20)3656ابتدائی
(9)7079سیکل
(19)104123دیپلم

(6)1723فوق دیپلم
(6)95101لیسانس

(1)1011فوق لیسانس
211دکتري

(62)336398جمع
(5)5156تولید

(50)248298خدمات تولید
(5)2732پرسنل اداري عمومی

(2)1012پرسنل فروش
(62)336398جمع

سال 15132تا 2
سال تا 6 (5)4348باالي 2

سال تا 12 (7)4552باالي 6
سال تا 20 (15)149164باالي 12
سال تا 30 (35)82117باالي 20

سال (2)24باالي 30
(62)336398جمع

سال مالی منتهی به  
1398/10/30

سال مالی منتهی به  
افزایش (کاهش)1397/10/30

41.642(0.4)
16.116.6(0.5)
12.5120.5
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متوسط سن کارکنان
متوسط تجربه کارکنان

متوسط تحصیالت کارکنان

شرح

شرح

لی
شغ

ت 
ضعی

و
کت

شر
در 

به 
جر

ت ت
ضعی

و

اطالعات مربوط به ترکیب نیروي انسانی شرکت از لحاظ تحصیالت، سوابق کاري و حوزه فعالیت: ب)

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

لی
صی

 تح
یت

ضع
و
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تکالیف مجمع

اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع
و اقدامات انجام شده عبارتند از: تکالیف مجمع عمومی مورخ 1398/10/30

قانون رفع  گزارش بازرسی قانونی، با توجه به آخرین مصوبات هیئت وزیران در ارتباط با ماده  20 در خصوص بند 5-1 الف)
موانع تولید و آئین نامههاي اجرایی آن مقرر گردید پیگیريهاي الزم جهت تعیین تکلیف مانده بدهی تسهیالت ارزي شرکت 

صنایع سیمان نهاوند با بانک ذیربط بعمل آید.

میلیون ریال تسویه شده است تسویه  تسهیالت ارزي شرکت صنایع سیمان نهاوند در مهلت مقرر و با پرداخت مبلغ 715،000 ●
نهایی منوط به اظهار نظر بانک مرکزي میباشد.

گزارش بازرس قانونی، ( فروش هاي صادراتی) مجمع ضمن تنفیذ عملکرد شرکت، مقرر نمود  در خصوص بند 5-2 ب)
انجام پذیرد. فروشهاي صادراتی  با رعایت ضوابط و مقررات ابالغی بانک مرکزي در سال 1398

طبق ضوابط و مقررات ابالغی بانک مرکزي انجام شده است و طبق نامه  فروشهاي ارزي به طور کامل در سال مالی 1398 ●
درصد  میزان رفع تعهد ارزي شرکت سیمان هگمتان، 100 سازمان امور مالیاتی به شماره 34124/116/ه ص مورخ 1398/11/27

اعالم شده است.

گزارش بازرس قانونی، (هزینه مزایاي بازنشستگی کارکنان مشمول مشاغل سخت و زیان آور) مجمع  در خصوص بند 5-3 پ)
روش ثبت هزینه هاي مرتبط را در سال تحقق هزینهها تایید و تنفیذ نمود.

و منطبق بر تکلیف مجمع در  دفاتر شناسایی و ثبت شده  هزینه مزایاي بازنشستگی کارکنان همانند سال 97 در سال مالی 98 ●
است.

) مجمع ضمن تاکید بر لزوم  SOLOBAY گزارش بازرس قانونی، (بدهی ارزي شرکت هاي مجان و در خصوص بند5-4 ت)
اصالح رویههاي شرکت اصلی و فرعی در نحوه اعتبار سنجی مشتریان و اخذ تضامین معتبر، مقرر نمود پیگیري الزم جهت 

وصول مطالبات بصورت کامل انجام گرفته و گزارش پیشرفت کار به نحو مقتضی در گزارشات تفسیري شرکت جهت سهامداران 
در مقاطع مقتضی افشاء گردد.

آییننامه اعتبارسنجی مشتریان در شرکت به تصویب رسیده است و مشتریان به طور مناسب اعتبارسنجی  در سال مالی 98 ●
شده اند و در مواقع فروش اعتباري از مشتریان تضامین مناسبی اخذ میگردد. در رابطه با وصول مطالبات از شرکت سیمان مجان 

عمان، الزم به ذکر است عمدتاً از طریق هلدینگ گسترش صنایع معدنی کاوه پارس پیگیري و در این خصوص نیز از مشاوران 
حقوقی معرفی شده استفاده گردیده است، لیکن هنوز اقدامات صورت گرفته منجر به نتیجه نگردیده و با توجه به دستور اخیر 

هلدینگ کاوه پارس جهت پیگیري مستقیم حقوقی از طرف شرکت هاي گروه، در بدو امر نسبت به برگشت چک تضمینی دریافتی 
از شرکت مذکور در بانک صادرات شعبه عمان اقدام و مقرر است از طریق عقد قرارداد با وکیل، موضوع مورد بررسی مجدد و 

نیز از طریق صدور اجرائیه بر روي سند رهنی وشرکت در مزایده،  Solo Bay پیگیري قرار گیرد. موضوع وصول بدهی شرکت
درصد ملک واقع در رامسر صادر گردیده و مراحل انتقال سند در حال پیگیري و اجرا می باشد. اقدامات الزم  حکم انتقال 40

حقوقی نسبت به دریافت خسارت تاخیر تادیه طلب نیز در دست اجرا میباشد.
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گزارش بازرس قانونی، مجمع رعایت کامل مفاد ماده 240قانون تجارت را از بابت پرداخت سود سهامداران  در خصوص بند 8 ث)
در مهلت قانونی تاکید نمود.

سود سهام اشخاص حقیقی و حقوقی که شماره حساب خود را به شرکت اعالم نموده اند در مهلت مقرر پرداخت گردیده است.  ●
سود سهام سیمان تهران  با کلینکر فروش رفته با آن شرکت تهاتر شده است.

گزارش بازرس قانونی، مجمع مقرر نمود که موجودي کلینکر مورد توجه قرار گرفته و از انباشت بیش از  در خصوص بند 9 ج)
حد متعارف آن جلوگیري بعمل آید.

رسیده است. از این رو،  هزار تن در پایان سال 1398 به 463 هزار تن در پایان سال 1397 ●موجودي کلینکر شرکت از 791
موجودي کلینکر به میزان قابل توجهی کاهش یافته است؛ همچنین الزم به ذکر است براساس روال عادي صنعت سیمان، کلینکر 

درصد ظرفیت تولیدي شرکت کامال عادي می باشد. دپو شده به میزان 20

گزارش بازرس قانونی، مجمع مجدداً در خصوص فروش ساختمان نیمه احداث واقع در خیابان مهدیه  در خصوص بند 10 چ)
همدان و همچنین کلیه دارایی هاي مازاد بر نیاز، راکد و غیر مولد تاکید نمود.

میلیون ریال فروخته شد که با توجه  ●ساختمان مذکور در ابتداي سال جاري و از طریق مذاکره، طی قراردادي به مبلغ 166،500
به عدم ایفاي تعهدات توسط خریدار، قرارداد مذکور فسخ گردید. پیگیري جهت فروش ساختمان مذکور ادامه دارد.

گزارش بازرس قانونی، رعایت کامل دستور العمل اجرایی افشاء اطالعات و دستورالعمل انضباطی سازمان  در خصوص بند13 ح)
بورس و اوراق بهادار تاکید گردید. با توجه به هزینه هاي پرداخت سود سهامداران از طریق شرکت سپرده گذاري مرکزي، 

پرداخت سود از طریق واریز به حسابهاي معرفی شده از طرف سهامداران مورد تایید و تنفیذ مجمع قرار گرفت و ادامه این 
روش تصویب گردید.

●مفاد دستورالعمل افشاي اطالعات و آیین نامه انضباطی  سازمان بورس تا حد امکان رعایت شده است.
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شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

دي ماه 1398 براي سال مالی منتهی به 30
دي ماه 1398 تخصیص سود انباشته در پایان سال مالی منتهی به 30

الف- بر اساس تکالیف قانونی:
درصد از سود ویژه سالیانه بین صاحبان سهام می باشد که           اصالحیه قانون تجارت، شرکت ملزم به تقسیم حداقل         10 طبق ماده   90
میلیون ریال می  گردد، لیکن تقسیم سود بیش از مبلغ مذکور از اختیارات مجمع عمومی                 بابت سال مورد گزارش بالغ بر        60،618

عادي سالیانه صاحبان سهام می باشد.

ب- پیشنهاد هیئت مدیره براي تقسیم سود:

پیشنهاد هیئت مدیره شرکت سیمان هگمتان به مجمع عمومی عادي سالیانه صاحبان سهام جهت تقسیم سود سهام براي سال                      
ریال خالص می باشد. میلیون ریال می باشد، که به ازاي هر سهم مبلغ 600 مبلغ 301،740 دي ماه 1398 مالی منتهی به 30

ج- زمان بندي پرداخت سود سهام:
شرکت در نظر دارد که سود سهام مصوب مجمع عمومی عادي سالیانه را در آخرین ماه از مهلت قانونی به سهامداران پرداخت                           

نماید و واریز سود سهام پرداخت نشده سنوات قبل با ارائه شماره حساب بانکی، در هر زمان قابل پرداخت می باشد.

در صورت وجود شرایط نقدینگی مناسب با تأیید مجمع عمومی، شرکت می تواند نسبت به پرداخت سود سهامداران جزء زودتر از                      
پایان مهلت قانونی اقدام نماید.

برنامه هاي آینده شرکت
الف- تولید محصوالت و معرفی محصوالت جدید:

تن در روز می باشد که محصوالت تولیدي از نوع سیمان تیپ            شرکت سیمان هگمتان داراي دو خط تولید سیمان با ظرفیت          6600
و سیمان پوزوالنی می باشد    . واحد کنترل کیفی شرکت همواره در راستاي اهداف شرکت          1-325   ، 1-525  ، ، تیپ    2، 1-425 5
مبنی بر تولید محصول با کیفیت فعال بوده که با استفاده از تجهیزات مدرن آزمایشگاهی و انجام کنترل هاي شبانه روزي، اقدامات                      
مهمی در این خصوص داشته است به طوري که محصول سیمان تولیدي این شرکت در زمرة با کیفیت ترین سیمان هاي تولیدي                      

است. با توجه به نیاز فعلی بازارهاي داخلی و خارجی در حال حاضر تولید محصول جدید در برنامه سال آتی شرکت قرار ندارد.

ب- مشارکت ها و سرمایه گذاري ها:

، شرکت  و صنایع گیالن سبز    (%10/3) با توجه به سرمایه گذاري هاي شرکت در سهام شرکت هاي صنایع سیمان نهاوند             (%51/3)
سرمایه گذاري جدیدي در دستور کار نداشته و صرفاً در افـزایش سرمایـه هاي احتمالی شـرکت هاي مزبور مشـارکت خواهد نمود.

ج- شیوه هاي تأمین مالی: 

شرکت در راسـتاي تأمین مالـی، عالوه بر اتکا بر فـروش محصـوالت خود در بازارهاي داخلی و خارجی، با توجه به پیش بینی                          
نقدینگی سال آتی برنامه تمدید تسهیالت کوتاه مدت اخذ شده از بانک ها در سال مالی آتی را دارد.
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شرح
تولید کلینکر
تولید سیمان

فروش سیمان داخلی
فروش سیمان صادراتی

فروش کلینکر

میلیون ریالمیلیون ریال
3,000,588فروش خالص

(1,726,675)بهاي تمام شده کاالي فروش رفته
1,273,913سود ناخالص

(492,027)هزینه هاي فروش، اداري و عمومی
(8,152)سایر هزینه هاي غیرعملیاتی

(500,180)سود عملیاتی
773,733

(145,093)هزینه هاي مالی
2,700خالص سایر در آمدها و هزینه هاي غیرعملیاتی

(142,393)
631,341سود ناشی از فعالیت هاي عادي قبل از مالیات

(123,540)مالیات
507,801سود خالص

- ریال (EPS) 1,010سود هر سهم

507,801سود خالص
493,977سود انباشته در ابتداي سال مالی

(۵٠٢,٩٠٠)سود سهام مصوب

498,878سود انباشته در پایان سال مالی

مقدار - تن
1,700,000
1,300,000
1,300,000

گردش حساب سود انباشته

شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

دي ماه 1398 براي سال مالی منتهی به 30
به  شرح جدول زیر می باشد: د- اطالعات مربوط به پیش بینی بودجه سال مالی 1399

- شرکت سیمان هگمتان (شرکت اصلی) 1- پیش بینی اطالعات تولید، تحویل سال مالی 1399

پیش بینی سال مالی منتهی به
1399/10/30

0
500,000

- شرکت سیمان هگمتان (شرکت اصلی) 2- پیش بینی صورت سود و زیان سال مالی 1399

36



میلیون ریالمیلیون ریال
فعالیت هاي عملیاتی:

281,912جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت هاي عملیاتی

بازده سرمایه گذاري و سود پرداختی بابت تأمین مالی:
(157,163)سود پرداختی بابت تسهیالت مالی

(345,470)سود سهام پرداختی

-سود سهام دریافتی

1,700سود دریافتی بابت سپرده هاي بانکی

(500,933)جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاري ها

مالیات بر درآمد:
پرداختی (146,953)مالیات بر در آمد

فعالیت هاي سرمایه گذاري:
6,000وجوه دریافتی بابت فروش دارایی ها

(21,200)وجوه پرداختی بابت خرید دارایی ها

(15,200)جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت هاي سرمایه گذاري

فعالیت هاي تأمین مالی:
400,000دریافت تسهیالت مالی

(400,000)باز پرداخت اصل تسهیالت مالی دریافتی

وجه نقد ناشی از فعالیت هاي تأمین مالی -جریان خالص ورود (خروج)

59,425خالص افزایش در وجه نقد

49,811مانده وجه نقد در آغاز سال مالی

109,236مانده وجه نقد در پایان سال مالی

شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

دي ماه 1398 براي سال مالی منتهی به 30

پیش بینی سال مالی منتهی به
1399/10/30

- شرکت سیمان هگمتان (شرکت اصلی) 3- پیش بینی منابع و مصارف  سال مالی 1399
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شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

دي ماه 1398 براي سال مالی منتهی به 30
اطالعات تماس با شرکت

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

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

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

- فاکس: 66734515 و 66702463 تلفن : 66727816

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

Info@hegmatancement.com :پست الکترونیکی شرکت

www.hegmatancement.com :آدرس سایت اینترنتی شرکت

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

تلفن : 66707338
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