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 سیمانصنعت 

 وسیمان  کارخانجات تولید ایجاد تاسیس و اساسنامه، 7سیمان شمال)سهامی عام(طبق ماده موضوع فعالیت شرکت 

 و این صنایع درداخل نیاز ماشین آالت مورد و دستگاهها وسایل، تامین کلیه مواد، تهیه و صنایع جانبی وابسته به آن،

سهیم  یا و کلیه معادن مورد نیازاین صنعت ،تاسیس شرکتهای جدید بهره برداری از استخراج و اکتشاف، کشور، خارج از

 بازرگانی و تولیدی و معامالت مجازکلی انجام کلیه  بطور شرکت وجهت تعقیب اهداف  در شرکتهای موجود شدن در

 موضوعات فوق دراساسنامه می باشد. یك از هر مستقیم به تمام یا غیر مستقیم و صنعتی بطور

تولید تن 6.733.333معادل 71/67/6010مورخ 70171 کارخانه سیمان طبق پروانه بهره برداری شماره ظرفیت تولید

 است.درسال بوده کلینکر خاکستری 

 بیانیه ماموریت شرکت 

منطقه وکشورهای همجوار یکی ازاولویتهای ماموریت شرکت  بازار نیاز عرضه انواع سیمان باکیفیت مورد و تولید

میباشدکه باتالشهای صورت گرفته توسط کارشناسان زحمتکش بخصوص واحدکنترل کیفیت وهمچنین رضایتمندی 

موجب گردیدتاهمواره ازسوی دست اندرکاران ومسئوالن محترم به ویژه سازمان حفاظت ن ومصرف کنندگان مشتریا

استفاده ازاین مواددرجهت کاهش  مکفی، و گیرد.همچنین باعنایت به معادن غنیمحیط زیست موردتقدیروتشکرقرار

 قیمت تمام شده مواداولیه نیزجزوءدیگراولویتهای شرکت بوده است.

 منافع وحقوق کلیه ذینفعان*تامین 

 *رعایت استانداردهای زیست محیطی،بهداشت وایمنی

 وتوسعه کارتیمی یادگیری*ایجادشور،نشاط،رشد،
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 محل کارخانه

 واقع شده است. )ازتوابع استان تهران(کیلومتری شهرستان پردیس0ی باغکمش درکارخانه سیمان شمال درروستا

 :شرکت وجایگاه شرکت درآن بازارهابازارهای اصلی،وضعیت رقابتی 

             باحجم فروش معادل تانهای تهران وشهرهای همجواربوده ،که سیمان شمال بازارهای اصلی شرکت شامل اس

 .است اختصاص داده به خود فروش کل کشوررا درصد 6.0، 03/31/6033منتهی به سال مالی  در نت 137.670

 رداخلی وصادرات بشرح زیربوده است.سهم فروش این شرکت ازکل بازا

 

 

                     تن 8033003006 به میزان 30/09/1000 بهمنتهی  مالی  سالدر  تحویل سیمان کل کشور  -  

                     تن 8133683018به میزان 30/09/1399 بهمنتهی  مالی سالدر  تحویل سیمان کل کشور  -

 

 

 

 

 

 

 نوع محصول

 30/09/1399سال مالی منتهی به 30/09/1000مالی منتهی به سال

 سهم شرکت ازکل بازار سهم شرکت ازکل بازار

 فروش داخلی

 )تن(

فروش 

 صادراتی

 )تن(

 فروش کل

 )تن(

 درصدازفروش 

 کل کشور

 فروش داخلی

 )تن(

فروش 

 صادراتی

 )تن(

 فروش کل

 )تن(

 درصدازفروش 

 کل کشور

 138 130103330 63096 130163638 130 9013110 13011 9003180 سیمان
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  محرکهای اصلی برشدت رقابت دربازارشرکت سیمان شمال

محصوالت تولیدی  وکیفیت ازمهمترین محرکهای اصلی برشدت رقابت در بازاراین شرکت قیمت فروش،هزینه حمل ونقل

 ونحوه فروش اعتباری به مشتریان می باشد.

 محصوالت وخدمات اصلی شرکت

  می باشد. محصوالت اصلی سیمان شمال )سهامی عام(به شرح زیر

 محصولنام  ردیف محصولنام  ردیف

 کیلویی70سیمان سفیدپاکتی 0 7سیمان خاکستری پاکتی تیپ 6

 کیلویی03سیمان سفیدپاکتی 1 7سیمان فله خاکستری تیپ 7

 کیلویی03سیمان سفیدپاکتی 7 سیمان سفیدفله سفید 0

   سفیدصادراتیسیمان  0
 

 محیط حقوقی شرکت

 مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

 قانون تجارت .6

 بازار اوراق بهادار قوانین .7

 قانون مالیات های مستقیم .0

 دهوقانون مالیات بر ارزش افز .0

 قانون کار .0

 قوانین ومقررات صادرات وواردات/گمرک .1

 بانکی وسرمایه گذاریقوانین ومقررات مربوط به نظام  .7

 قوانین ومقررات زیست محیطی .3

 مصوبات ودستورالعملهای صادره ازطرف انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان .1

 دستورالعمل وبخشنامه های ابالغی ازطرف سهامدارعمده .63

 اساسنامه شرکت .66
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 کتاطالعات مدیران شر

 :به شرح ذیل می باشدجدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیران و مدیران اجرایی شرکت 

 

 ایتحصیالت/مدارک حرفه سمت خانوادگینام و نام
سابقه اجرایی 

 در شرکت

 01/01/1399 کارشناسی ارشدمدیریت استراتژیک مدیرعامل ونایب رئیس هیات مدیره انوشیروان باقریآقای 

 13/01/1399 و کار مدیریت کسب -دکترا معاونت برنامه ریزی و توسعه راهبردی آقای شهرام کوسه غراوی

 01/03/1000 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی معاونت آموزش و توسعه منابع انسانی آقای محمدرضا عطایی

 13/01/1399 کارشناسی مکانیک معاونت فنی و اجرایی کارخانه آقای علیرضا امین افشار

 01/01/1396 کارشناسی حسابداری مدیر امور مالی مهدی ضیغمیآقای 

 01/00/1000 فوق لیسانس حسابداری ومدیریت معاونت امورمالی وسرمایه گذاری عباس امینآقای 

 01/00/1000 ارشدمدیریت اجرائی کارشناسی معاونت بازرگانی                  علیرضامنتظریآقای 

 01/11/1388 مترجمی زبان انگلیسی –کارشناسی  مدیریت امور اداری و منابع انسانی مجتبی میرزاییآقای 

 60/16/1399 حقوق ثبتی -کارشناسی حراست امور مدیریت آقای عادل هدایتی

 16/01/1399 حقوق بین الملل -دکترا مدیر روابط عمومی آقای مجتبی ابراهیمی

 18/00/1390 کارشناسی مکانیک مدیر نگهداری و تعمیرات آقای عبدالرسول فرهنگی

 01/16/1393 مدیریت بازرگانی-کارشناسی ارشد وفروشمدیربازاریابی  خانم کیاناوثوقی

 10/06/1399 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم نویسی مدیر امور خرید آقای علی اکبر احمدی

 69/11/1363 برق والکترونیک-کارشناسی مدیربرق و الکترونیک آقای علی هاشمی

 13/06/1398 محیط زیست-منابع طبیعی کارشناسی ارشد مهندسی مدیر محیط زیست سعید شایان کیاآقای 

 01/11/1396 طراحی ونقشه کشی-کارشناسی مدیر دفتر فنی آقای محمد لک

 69/10/1363 کارشناسی دبیری شیمی سرپرست مدیریت بهره برداری آقای شاهین رامین

 11/08/1363 کارشناسی معدن، استخراج رئیس معادن آقای علیرضا ختمی

 69/10/1363 ریاضی محض-کارشناسی و کنترل کیفیت آزمایشگاهسرپرست  آقای حمزه جمالی
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 برای دستیابی به آن اهداف اتخاذ شدههای  اهداف مدیریت و راهبرد. ب

 های توسعه ها و برنامه ها، طرح پروژه

 عبارت است از: طراحی شده،قالب برنامه ریزی استراتژیك در که  اهداف وراهبردهای کالن مدیریت

 .کاهش بهای تمام شده وافزایش بهره وری0.افزایش سودآوری                                                6

 .بهبود کیفیت0.افزایش تولید وراندمان                                          7

 منابع انسانی وافزایش بهره وری نیروی کار.بهبودکیفیت 1.افزایش فروش وسهم بازار                                      0

به این اهداف وراهبردها وجهت دستیابی به این امرباتشکیل کارگروه وجلسات منظم ماهانه  ننائل شدشرکت به منظور

 وپایش مستمرعملکرد درپارامترهای گوناگون اقدام می نماید.

                                   جهت کسب آن.امات الزم اقد و شناسایی فضای خالی بازار مطالعه و و حفظ سهم بازار  -6

 ومراجعه حضوری درشهرهای مختلفCRM))نظام ارتباط بامشتریان بر بیشتر تاکید -7 

ای ازکارخانه  مداوم به مشتریان بزرگ واصلی)مانندصنایع سیمانبر(وبازدیدهای دورهارائه کمکهای فنی وآموزشی  -0

 وآشنایی بافرایندتولید

 تعامل بارقبا دربازارهای هدف وجلوگیری ازایجادرقابت ناسالم وکاهش قیمت ازطریق مدیران ارشد. -0

 محصول کان فروش اینترنتیمایجادا -0

 گسترش بازارفروش داخلی)استان تهران واستانهای همجوار( -1

 ازداخلی وخارجیحضورفعال درنمایشگاههای مرتبط باصنعت سیمان دربازارهای هدف صادراتی اعم  -7

 کاهش هزینه های غیرضروری درامرتولیدوخدمات -3

 مدیریت برنقدینگی جهت استفاده بهینه ازوجوه -1

 ITبهبودونوسازی سیستمهای سخت افزاری ونرم افزاری -63

 )هوش تجاری(BIپیاده سازی سیستم -66

 (CRM)ارتقای سیستم مدیریت ارتباط بامشتری-67
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 بازارداخلی وصادراتحفظ وافزایش سهم  -60

 ازطریق مدیران ارشد رقابت ناسالم وکاهش قیمت، بازارهای هدف وجلوگیری ازایجاد در رقبا تعامل با -60

 شناسایی فرصتهای جدید دربازار جهت فروش وبهبود خدمات -60

 وفاداری مشتریان افزایش سطح رضایتمندی و -61

 باصنعت سیمان دربازارهای هدففعال درنمایشگاههای مرتبط  و حضورمستمر -67

بابکارگیری نیروهای  ((EMP,EMS پیگیری جهت تدوین برنامه جامع مدیریت زیست محیطی کارخانه ومعدن -63

 متخصص

 روی دودکش اصلی کارخانه نصب آنالین گازبر پیگیری های الزم جهت جلوگیری ازقطعی گازو -61

 آبیاری آنقطره ای نمودن توسعه فضای سبزکارخانه و -73

 پروژه بازسازی خط تولید کلینکرسفیدتعیین تکلیف  -76

درصد به منظوراصالح ساختارمالی وتوسعه وبهسازی خط 77/06ودانباشته به میزان افزایش سرمایه شرکت ازمحل س-77

 ،که درحال انجام می باشد.تولید
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 گزارش مسئولیت اجتماعی 

 زیست محیطیخالصه گزارش عملکرد اجتماعی و 

 6011 6033 واحد شرح

 013 003 نفر تعداد کل کارکنان

 037 013 عدد تعداد مشتریان

 010.117 6.300.100 ریال میلیون سود عملیاتی

 706.037 6.011.007 ریال میلیون سود قبل از مالیات

 107.336 6.000.033 ریال میلیون سود خالص

 (600.001) (730.710) ریال میلیون هزینه های عمومی اداری

 (03.330) (17.003) ریال میلیون )مطابق با صورت جریان های نقدی( مبلغ مالیات پرداخت شده

 توسط) المنفعه های عام کمكسقف تعیین شده برای 

 مجمع عمومی مربوطه(

 6.003 6.033 ریال میلیون

 10.331.300 31.077.301 مترمکعب گازمصرفی

 661.136.001 630.760.737 کیلووات  برق مصرفی

 301.660 170.133 مترمکعب مصرف آب
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 آثار ناشی از شیوع ویروس کرونا و برنامه های شرکت

بر طبق دستور العمل الزم محافظتی شیوع ویروس کرونا در شرکت تمامی اقدامات جهت سالمت کارکنان و جلوگیری از 

جمله تهیه اقالم بهداشتی و مواد ضد عفونی کننده برای کارکنان ، ضد عفونی های بهداشتی ابالغی مراجع ذیربط از 

، تشکیل جلسات منظم جهت پایش  نمودن محیط های کاری شرکت، انجام تست های های دوره ای کرونا بین کارکنان

 نتیجه اقدامات انجام شده و ... صورت گرفته است.

 .می باشدبه شرح جدول ذیل تهیه گزارش در زمان در خصوص بیماری کرونا سایر اطالعات 

 

 

1400/05/25تاریخ تکمیل گزارشرديف

85تعداد پرسنل مبتال به بیماری کرونا به صورت تجمعی تا تاريخ گزارش )نفر(1

4تعداد پرسنل مبتال به بیماری کرونا در تاريخ گزارش )نفر(2

0تعداد پرسنل فوت شده در اثر ابتال به ويروس کرونا تا تاريخ گزارش )نفر(3

0تعداد افزايش )کاهش( پرسنل ناشی از بیماری کرونا تا تاريخ گزارش )نفر(4

12.324 میلیون ريالبرآورد مبلغ خسارت مالی عملیاتی ناشی از ويروس کرونا تا تاريخ گزارش )میلیون ريال(5

%0.4برآورد درصد افزايش )کاهش( فعالیتهای عملیاتی شرکت به علت بیماری کرونا )درصد(6

-برآورد مبلغ خسارت مالی غیرعملیاتی ناشی از ويروس کرونا تا تاريخ گزارش )میلیون ريال(7

21.541 میلیون ريالتوضیحات در خصوص برآورد شرکت از میزان خسارت آينده )میلیون ريال در يک سال آتی(8

برنامه شرکت در خصوص مديريت و کنترل خسارات آتی ناشی از شیوع ويروس کرونا9

برنامه کلی شرکت در خصوص مديريت و کنترل خسارت بیماری مذکور رعايت کامل  شیوه 

نامه های موجود و ابالغی و مصون نگه داشتن عملیات عادی شرکت از تبعات منفی ناشی 

از آن می باشد. 

ساير برنامه ها به شرح ذيل تشريح می شود:

-ضد عفونی واحد ها ، توزيع پک های بهداشتی )الكل و ماسک(، کنترل تجمعات پرسنلی،

تحت نظر قراردادن بیماران دارای تست مثبت در قرنطینه خانگی و ....
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 اطالعات شرکت ءافشا وضعیت نقد شوندگی سهام و کیفیت

 03/31/6033منتهی به مالی سال دروضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطالعات 

 براساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:

 1399رتبه درسال 1000رتبه درسال شرح

 736 736 رسانیافشا و اطالعکیفیت 

 700 700 تعداد روزهای گشایش نماد

 700 700 تعداد روزهای معامالتی

 %73.36 %01.00 موزون سرمایهمعامالت به میانگیننسبت حجم

 

 ها و روابط مهمترین منابع، ریسک. پ

 شرکت گزارش تجزیه و تحلیل ریسک

 :ریسك تغییر تکنولوژی

ت و تجهیزات التلقی می شود. در زمان احداث کارخانه دقت شده تا ماشین آ میانسالکارخانه شرکت، کارخانه ای نسبتاً 

     از بهترین و به روزترین انواع خود تهیه گردند. روند تغییر تکنولوژی در صنعت سیمان روندی کند است و به نظر 

آتی جهش قابل توجهی در تکنولوژی پدید آید، لذا از بابت منسوخ شدن تکنولوژی استفاده شده نمی رسد در چند سال 

 ت.جای نگرانی چندانی نیس

 :ات قانونیظحالریسك م

به استثناء قوانین و مقرات عمومی، مقررات و قوانین خاصی بر شرکت حکمفرما نیست و تعهدات کارفرما در قوانین کار، 

مالیات های مستقیم و تجارت و تعهدات به سازمان های بورس و اوراق بهادار، منابع طبیعی و محیط تامین اجتماعی ، 

 .زیست به نحو احسـن مورد توجه قرار داشته و تاکنون اشکال قابل توجهی به چشم نخورده است
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 ریسك ورود رقبای جدید:

)بطور مشخص جزءتولیدکنندگان برترسیمان  تاریخچه فعالیت و کیفیت محصوالتباتوجه به اینکه شرکت به لحاظ 

( وازطرفی دسترسی به بازار مقیم باکمترین هزینه حمل کیفیت باالی محصوالت را داشته،که ازاین بابت سفیدسیمان 

 هیچگونه خطری شرکت را درمقابله باسایررقبا تهدید نمی کند.

 
 

 منابع مالی در اختیار شرکت

های تجاری  میلیون ریال، دریافتنی 661.010معادل  موجودی نقد و بانك ، 03/31/6033 منتهی به مالی سال در پایان

میلیون ریال، مجموع دارایی 6.301.003ریال، موجودی مواد و کاال معادل میلیون  063.060معادل  سایر دریافتنی هاو 

 . می باشد ریالمیلیون 6.030.166میلیون ریال و مجموع بدهی جاری معادل  7.371.771 جاری معادل
 

 اندازها نتایج عملیات و چشم

 مطالبات

از اجرای ناشی   عمدتاًکه  استیافته  کاهش درصد 03قبل حدود مشابه سال مالی شرکت نسبت به دوره  مطالبات

 .سیاست های نقد فروشی محصوالت در دوره جاری می باشد

از طریق اخذ تسهیالت  مالی نیازی به تامین وجه نقدمدیریت شرکت انتظار دارد تا با وصول به موقع مطالبات و مدیریت 

 نباشد. 
 

 موجودی مواد و کاال

این که ،داشته  افزایشدرصد  11 میزانبه قبل دوره مالی مشابه سال  موجودی مواد و کاالی شرکت نسبت به

 ولوازم وقطعات مصرفی بوده است. افزایش نرخ قطعات یدکیهمچنین  و اولیه موادافزایش بهای  افزایش ناشی از
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 های ثابت  دارایی

این افزایش عمدتاً ناشی داشته که  افزایش درصد 61حدود قبل دوره مالی مشابه سال های ثابت شرکت نسبت به  دارایی

 . ماشین آالت تولیدی می باشداساسی وتعمیرات   RCC پروژه های درجریان تکمیل  از

 
 

 و سیاست توزیع سود سهام پرداختنیسود سهام 
 

بین سهامداران تقسیم  سود میلیون ریال 006.301 مبلغ03/31/6011 بر اساس مصوبه مجمع سال مالی  منتهی به

ریال ازسودسهام میلیون  010.710مبلغ  سال جاریکه شرکت توانسته در طی ریال(، 073)به ازای هر سهم  گردیده 

 راپرداخت نماید. مصوب ومعوق از سالهای گذشته
 

 تسهیالت مالی

مانده مذکور با میلیون ریال بوده ،که تاکنون  00.706بدهی شرکت به بانك ملی بابت تسهیالت انرژی به مبلغ مانده 

بموجب مصوبه مجمع توضیح اینکه طی سال مالی جاری . توجه به ماهیت یارانه بودن آن درحال مذاکره می باشد

 به سرفصل سایر حساب های پرداختنی منتقل گردید. فوق، مانده تسهیالت 67/37/6011 عمومی عادی سالیانه مورخ
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 به شرح جدول زیرارائه شده است: 30/09/1000 منتهی بهمالی  سال شرکت برای  واقعی  عملکرد

 

 شرح

 

 سه ماهه

 

 دوازده ماهه نه ماهه شش ماهه

 330113103 636113609 130393016 0033636 درآمدهای عملیاتی

 (636803066) (130003693) (130663300) (0003981) بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

 136003860 8863908 0113181 013680 سود ناخالص

 (6003190) (1313010) (963608) (013331) های فروش، اداری و عمومی هزینه

 (111) 63990 - - سایر اقالم عملیاتی

 130003800 0663038 3163981 183030 عملیاتیسود 

سایر درآمدها )هزینه( های 

 غیرعملیاتی

6003010 3613301 
0063030 

0033863 

 130993331 9383088 8303686 6013009 سود قبل از کسر مالیات

(913069) (033009) (33301) مالیات بر درآمد  (1803069) 

 133303306 6363931 0913613 6033106 سود خالص
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 بصورت خالصه نشان میدهد: فروش محصوالت شرکت را جدول زیر،میزان تناژ

                                                   

 نام محصول
  سال مالی

 30/09/1000منتهی به 

 سال مالی

 30/09/1399منتهی به 

درصدتغییر نسبت 

 به سال قبل

 %(100) 180 - کیلویی00سیمان سفید

 %(33) 63096 13011 سیمان سفید صادراتی

 %(100) 163061 - کیلویی00سیمان سفیدپاکتی

 (%11)  8333068 0813139 6سیمان فله خاکستری تیپ

 (%60)  0603906 3363860 6سیمان پاکتی خاکستری تیپ

 (%18)  130103330 9013110 مجموع درآمدهای عملیاتی
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 درآمدهای عملیاتی

 ریال بودهیلیون م 0.066.600 مبلغ برابر 03/31/6033مالی  منتهی به  سالمجموع درآمدهای عملیاتی شرکت برای 

درصدی داشته است.جدول زیر،میزان فروش محصوالت شرکت رابصورت  01افزایش   قبل دوره مالی سالبه که نسبت 

 خالصه نشان می دهد:

 

 نام محصول
 سال مالی

 30/09/1000منتهی به 

 سال مالی

 30/09/1399منتهی به 
 تغییر

 %03 136683096 139803080 سیمان فله خاکستری

 %08 130003688 130683166 سیمان خاکستری پاکتی

 %(100) 033190 0 سیمان سفیدپاکتی

 %1 193116 193008 سیمان سفیدصادراتی

 %08 630063131 330113103 مجموع درآمدهای عملیاتی

 

ریال 330803108به مبلغ  سال قبلریال به ازای هرتن در630303361، ازمبلغ 7وش سیمان فله تیپنرخ فر متوسط  

 قبل به مبلغسال در به ازای هرتن ریال630013011 ازمبلغ ،7ونرخ فروش سیمان پاکتی تیپ سال جاریدر 

 داشته است. افزایشمحصول  هردو فروش نرخ هایکه ،رسیده  در سال جاری ریال030083991

در ریال  1331033388سال قبل به ازای هرتن  به مبلغ ریال در 931013306 نیز از سیمان سفید صادراتینرخ فروش 

مبلغ  تن و 13011به مقدار  جاریسال شش ماهه در  فروش سیمان سفید صادراتی شرکتضمناً رسیده است. سال جاری 

 .استمحقق شده میلیون ریال   193008

 

 

 

 

 



 شركت سيمان شمال)سهامي عام(

 گزارش تفسيري مديريت

03/30/0033براي سال مالي منتهي به   
 

 

   

 

 بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی 

 افزایشیافته است،که این  افزایش  درصد 00 قبل حدودمالی به سال نسبت بهای تمام شده کاالی فروش رفته 

 بوده است. های انرژی ودستمزدی وتعمیرات( )مواداولیه وحاملهزینه های تولیدًناشی از  عمدتا

 های فروش، اداری و عمومی هزینه

 .استداشته  % افزایش00 ، قبلمالی سال های فروش، اداری و عمومی نسبت به  هزینه

یافته،که این افزایش ناشی  افزایش درصد %637 قبل حدود دورهبه عملیاتی نسبت غیر های  سایر درآمدها و هزینه

  سودحاصل ازسرمایه گذاری درشرکتهای سرمایه پذیربوده است.افزایش از

 چشم اندازآتینتایج عملیات و 

نظرگرفتن محدودیتهای انجمن صنفی کارفرمایان صنعت  در با همچنین تجارب گذشته و باتوجه به جداول فوق و

 1399-1000مدیریت روندسودآوری شرکت در سال مالی به اعتقاد تولید،درخصوص تعیین نرخ فروش وحجم یمان س

آن درکلیه  دامهو ا.کاهش بهای تمام شده هرتن سیمان تولیدی بامدیریت برهزینه ها ازمعدن ادامه خواهدیافت نیز

ریسك خط تولیدازنگاه کاهش توقفات که با انجام تعمیرات اساسی درکلیه دپارتمانهای خط تولید وشناسایی نقاط 

م منجربه کاهش بهای تما نهایتاً هرسیدن به باالترین راندمان تولید کوره ک و ایستگاههای کاری صورت خواهدپذیرفت

 شده هرتن سیمان تولیدی خواهدشد.

 سایرپیش بینی وچشم اندازها:

هیات مدیره سازمان بورس واوراق بهادار درخصوص  61/33/6033مورخ 616000/676به منظوررعایت ابالغیه شماره 

بافرض "سودهرسهم"تحلیل حساسیتای تولیدی پذیرفته شده ،جدول هرویه افشای پیش بینی عملکرد ازسوی شرکت 

تغییرات درنرخ عوامل بهای تمام شده وتغییرات نرخ فروش سیمان به شرح جدول ومفروضات زیرمحاسبه وارائه گردیده 

 است.

 

 

16%60%38%06%80%

630613189            630303066      630193190       638613908    638183816   

درصدافزایش 

نرخ

مقدارفروش تن 

سیمان فله

نرخ میانگین 

فروش سیمان فله

مقدارفروش تن 

سیمان پاکتی

نرخ میانگین 

فروش سیمان 

پاکت

10336163331       039013891        
 698 683 631 199 181

16336613808      030013631        
 906 909 611 600 613

10339003981        031313911        
 966 900 963 691 609

18030603618        036663111         
 13030 13001 989 931 900

16030693091       033163608        
 13060 13001 13010 963 901

افزایش نرخ مواد نسبت به سالهای قبل

س کاال
ش دربور

خ فرو
ط نر

متوس

برآورد عوامل بهای تمام شده درحالتهای مختلف

 0813139

 3363860

سودهرسهم
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 مفروضات تحلیل:

ی درصد67 افزایش  وبرای احتمال های بعدی6033سال مالی نرخ مواد اولیه تولید محصول براساس نرخ  پایه واقعی-

 درنظرگرفته شده است.

وبرای احتمال  6033برمبنای نرخ پایه آخرین حقوق ودستمزد واقعی سال  وحق الزحمه پیمانکاران  حقوق ودستمزد-

 درصدی درنظرگرفته شده است.70افزایش  های بعدی با

های انرژی،آجرنسوز،پاکت،تعمیرات موادمصرفی و سایرهزینه های  هزینه های شرکت ازجمله نرخ حاملبرای -

 شده است.لحاظ 6033نسبت به هزینه های واقعی سال  یدرصد 03افزایش شرکت،

درصددرنظرگرفته شده 73افزایش ،با6033 سال مالی سایردرآمدها وهزینه های غیرعملیاتی شرکت نسبت به واقعی-

 است.

 لحاظ گردیده است."مالیات بردرآمد"معافیتهای مشمول درمحاسبه -

برآورد مبالغ مندرج درجدول فوق براساس پیش بینی صورت گرفته است ونتایج واقعی احتماالً متفاوت از پیش بینی ها 

 باشد. خواهد بود وتفاوت های حاصل می تواند بااهمیت

 

 

 

 باتقدیم احترام                                                                                                                          


