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 گزارش تفسیري مدیریت شامل اجزاي زیر است:

 ماهیت کسب وکار -1

 اهداف مدیریت و راهبردهاي اتخاذ شده براي دستیابی به آن اهداف -2 

 ریسکها و روابط مهمترین منابع ، -3

 نتایج عملیات وچشم اندازها-4 

 براي ارزیابی عملکرد واحد تجاري در مقایسه با اهداف اعالم شده ترین معیارها و شاخصهاي عملکرد مهم-5

 
 :ماهیت کسب و کار  - 1
 تاریخچه شرکت 

آذرشهر به صورت شرکت  با نام  شرکت سیمان اردبیل و آهک  25/03/1366شرکت سیمان آرتا اردبیل  در تاریخ   
در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران  25/03/1366مورخ  65885سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره 

مرکز  28/02/1378متعاقباً، به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ، به ثبت رسیده است 
در اداره کل  06/05/1379در تاریخ  2729و تحت شماره  افتیقال اصلی شرکت از تهران به شهرستان اردبیل انت

موافقت اصولی صادره توسط وزارت صنایع براي اجراي طرح تولید همچنین با  .دیثبت شرکتهاي استان اردبیل ثبت گرد
تن کلینکر براساس سه شیفت کاري و درخصوص تولید آهک  2,300سیمان در منطقه روستاي گرده اردبیل با ظرفیت 

تن آهک هیدراته براساس سه شیفت کاري صادر گردید. با اجراي افزایش ظرفیت  250در منطقه آذرشهر با ظرفیت 
 تن در روز افزایش یافت . 3,300تن در روز به  2,300ظرفیت تولید کلینکر از  86تا  84کوره در طی سال هاي 

شخصیت حقوقی شرکت از شرکت  11/02/1378مجمع عمومی فوق العاده مورخ  تصمیمات متخذه در جلسهبه موجب 
بخشی از سهام شرکت از طریق بورس  06/12/1382امی عام تبدیل گردید و در تاریخ سهامی خاص به شرکت سه

 به بخش خصوصی واگذار گردید .  1383اوراق بهادار تهران به عموم عرضه و بقیه سهام دولتی در آذر ماه 
مجمع عمومی فوق العاده، سال مالی شرکت روز اول دي ماه هر سال آغاز و در سی  29/02/1388طبق تصمیم مورخه 

کارخانه آهک   383و  379مطابق تصمیم هیات مدیره شرکت طی جلسات شماره  . آذر ماه هر سال به پایان می رسد
آذرشهر از طریق آگهی مزایده عمومی به فروش رسید و نام شرکت مطابق تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

 .از شرکت سیمان اردبیل و آهک آذرشهر به شرکت سیمان آرتا اردبیل تغییر یافت 14/07/1389
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 بیانیه ماموریت شرکت 
لویتهاي ماموریت وتولید و عرضه انواع سیمان با کیفیت مورد نیاز بازار منطقه و کشور هاي همجوار یکی از ا●

شرکت می باشد که با تالش هاي صورت گرفته توسط کارشناسان زحمتکش بخصوص واحد کنترل کیفیت و 
واره از سوي دست اندرکاران و ـــد تا همهمچنین رضایتمندي مشتریان و مصرف کنندگان موجب گردی

مسئوالن محترم به ویژه  سازمان استاندارد استان مورد تقدیر و تشکر قرار گیرد. همچنین با عنایت به معادن 
هاي  لویتوا غنی و مکفی ، استفاده از این مواد در جهت کاهش قیمت تمام شده مواد اولیه نیز جزء دیگر

 شرکت بوده است.

 فع و حقوق کلیه ذینفعانتامین منا •

 رعایت استانداردهاي زیست محیطی ، بهداشت و ایمنی  •

 یادگیري و توسعه کار تیمی  ،رشد  ،نشاط  ،ایجاد شور  •

 
 و جایگاه شرکت در آن بازارها بازارهاي اصلی ، وضعیت رقابتی شرکت

 .می باشداردبیل و گیالن هاي  بازارهاي اصلی شرکت استانو کشور فعالیت داشته  شرکت در صنعت سیمان
شرکت  68بوده که توانسته دربین تن  1,028,491معادل شرکت حجم فروش  30/09/1400منتهی به مالی  سالطی 

خوشبختانه به دلیل عدم کل کشورکسب نماید . از بازار درصدي را  1,78و سهم  18فعال در حوزه صنعت سیمان رتبه 
و همچنین مزیت رقابتی عرضه سیمان کیلومتري شرکت و افزایش هزینه هاي حمل  150وجود کارخانه سیمان در شعاع 

 از طریق بورس کاال ،وضعیت رقابتی شرکت از جایگاه مناسبی برخوردار می باشد.
 

 محرك هاي اصلی بر شدت رقابت در بازار شرکت سیمان آرتا اردبیل
هزینه حمل و نقل، کیفیت محصوالت  فروش،ترین  محرکهاي اصلی بر شدت رقابت در بازار این شرکت قیمت  مهم از

 .تولیدي و نحوه فروش اعتباري به مشتریان می باشد

 احتمال تغییر درآنها قوانین ومقرارات و سایر عوامل برون سازمانی موثر بر شرکت و
 مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از : 

 مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی  •

    قانون مالیات هاي مستقیم شامل قانون مالیات بر ارزش افزوده  •

      قانون تجارت  •
 قانون کار و تأمین اجتماعی •

 قانون بورس اوراق بهادار •
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  قانون مدنی  •

 حسابرسیاستانداردهاي حسابداري و  •

 قوانین و مقررات صادرات و واردات / گمرك •

 قانون معادن •

 آئین نامه حفاظتی و ایمنی در معادن •

 قوانین و مقررات مربوط به نظام بانکی و سرمایه گذاري •

 قوانین و مقررات زیست محیطی  •

 ابالغیه هاي  سهامدار عمده  •

 قانون مبارزه با پول شویی •

 اساسنامه شرکت •

شته و یا انتظار می رود تأثیر  شرکت دا شده که تأثیر قابل مالحظه اي بر فعالیت  ضع  ضوابط و مقررات و ضمناً اهم 
 قابل مالحظه اي بر فعالیت شرکت داشته باشد ، به شرح زیر است: 

 تصمیمات وپیگیري انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان در راستاي تسهیل و رفع موانع تولید  •

 یم هاي اقتصاديادامه تحر •

 نوسانات نرخ ارز در معامالت و مبادالت تجاري و بازرگانی •

 الزام شرکت هاي سیمان براي مصرف مازوت در ماه هاي سرد سالو  برق  قطع گاز و •

 بورس کاالي ایرانسیمان توسط پایه عرضه قیمت محدودیت در تعیین  •

 و فرصتها و ریسکهاي حاکم بر محیط محیط کسب وکار و صنعتی که شرکت در آن صنعت فعالیت می کند
 

با توجه به اینکه شرکت سیمان آرتا اردبیل تنها کارخانه تولید کننده سیمان در استان اردبیل می باشد، از اواخر سال مالی 

قبل فعالیت ها و شیوه هاي متداول بازاریابی و فروش شرکت به دلیل تغییرات اساسی به وجود آمده در سطح بازار هاي 

گذشته متفاوت بود. افزایش قیمت مسکن و به تبع آن افزایش ساخت و ساز و  هدف ، بطور کلی در مقایسه با دوره هاي

نقدینگی بکار رفته در بخش ساختمان ، میزان مصرف سیمان را با شیب بسیار زیادي افزایش داد. همچنین اثرات ناشی 

کس سنوات گذشته از کمبود سیمان به دلیل محدودیت در مصرف برق و بالطبع کاهش تولید موجب گردید ،تقاضا برع

رفتن کرایه حمل  االبر افزایش مصرف سیمان ، عامل بسیار مهم دیگر ب عالوهدر برخی مقاطع حتی بیشتر از عرضه شود. 

نتوانند در بازار هاي این شرکت فعالیت ، بود ،که باعث کوتاهی شعاع فعالیت کارخانجات رقیب گشته و موجب شد 

روش هاي توزیع و بازاریابی نیز از وضعیت رقابت محوري قبلی به تامین و توزیع نمایند. مجموع این عوامل باعث شد 

بهینه نیاز مصرف کنندگان مختلف در هر دو محصول فله و پاکتی از طریق بکار گیري عوامل و سیستم توزیع هدفمند 

 .معطوف شود
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 یندهاي تجاري و روش هاي توزیعآمحصوالت وخدمات اصلی ، فر

نی و سیمان مرکب بوده و سیمان به السیمان پوزو 2شرکت شامل کلینکر ، سیمان تیپ  تولیديالت محصو 
الت شرکت از اواسط محصوالزام عرضه سیمان در بورس کاال کلیه صورت فله و پاکتی تــــوزیع می شود . با 

تخفیفات  لذا گردید. فروش نقدي بطور کامل جایگزین فروش اعتباري در این بازار عرضه و   1400مرداد ماه 
 می پذیرد.رقابتی سابق حذف و تعیین نرخ فروش سیمان بر اساس مکانیزم بازار صورت 

 ساختار واحد تجاري ونحوه ارزش آفرینی آن
عضو و مدیر عامل خارج از اعضاء هیات  5شرکت به صورت سهامی عام بوده و بوسیله هیات مدیره شامل  

 چارت سازمانی شرکت به شرح زیر می باشد. مدیره اداره می شود.

 
شرکت دستورالعمل کنترل هاي داخلی براي ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ،  10در اجراي ماده 

حسابرسی را تصویب و در همین راستا جهت قابلیت اعتماد گزارشگري مالی ، اثر بخشی و کارائی  کمیتهمنشور
 عملیات و رعایت قوانین و مقررات واحد حسابرسی داخلی شرکت راه اندازي گردیده است. 

براساس دستورالعمل ابالغی شرکت سرمایه گذاري سیمان اسپندار ، جلسات هیئت مدیره به صورت منظم 
  .می گیرد گزار و در این خصوص دستور جلسات هیئت مدیره به موقع تهیه و در اختیار اعضاء قرار بر

مدیر مالی به عنوان دبیر جلسه انتخاب گردیده و حداقل یک جلسه در ماه برگزار و همچنین صورتجلسات به 
 دو زبان فارسی و انگلیسی تهیه شده است.
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از کلیه اطالعات مالی و عملیاتی و سایر فعالیت هاي شرکت ، با توجه به دستورالعمل هاي جامع ارائه شده 

به هیات بطور پیوسته  و  سرعت ،دقت و صحت کامل ، با  GMRطریق تهیه گزارشات ماهانه تحت عنوان 
 عه ارائه گردد. تا از این منظر کنترل هاي الزم و رهنمود هاي کار ساز به مجمومدیره ارایه 

 عواملی که می توانند اثر عمده اي بر صنعت ومحیط بیرونی شرکت داشته باشند
ن و الهـــر چندبـــه دلیـــل بهبـــود نســـبی شـــرایط ســـاخت وســـازدر اســـتان اردبیـــل و گـــی

ه هـــاي عمرانـــی در اســـتان اردبیـــل ، در ســـال ژهمچنـــین اهتمـــام دولـــت بـــه تکمیـــل پـــرو
رفـــتن تقاضـــا در ایـــن دو اســـتان  البـــه دلیـــل بـــا، وضـــعیت بـــازار ســـیمان  1400و  1399

ـدودي  ـ ـ ـا ح ـ ـ ـعیت  مناسب بودت ـ ـ ـی از وض ـ ـادي ناش ـ ـرایط اقتص ـ ـام در  ش ـ ـل ابه ـ ـه دلی ـ ـیکن ب ـ ، ل
ي و محـــدودیت در مصـــرف آن و همچنـــین ژ، وضـــعیت بهـــاي انـــرو مذاکرات برجام ـی سیاســ

ـت  ـ ـ ـت تح ـ ـ ـن اس ـ ـ ـرکت ممک ـ ـ ـن ش ـ ـ ـروش ای ـ ـ ـد ف ـ ـ ـت ، رون ـ ـ ـی دول ـ ـ ـدي آت ـ ـ ـه بن ـ ـ بودج
 .تـــاثیرموارد مـــذکور قرارگیرد

 نظام راهبري شرکت 
 

 و مدیر عاملیره اطالعات مربوط به ساختار هیات مد

 نماینده و مدیر عامل هیات مدیره اعضا
هیأت  سمت در

 مدیره
 سوابق کاري تاریخ انتصاب مدرك تحصیلی

 شرکت سرمایه گذاري سیمان اسپندار (سهامی خاص)
آقاي  پییرفرانسوا 

 هسلر
 سال  33 08/12/96 کارشناس رئیس هیات مدیره

 حسین نوروزي آقاي  شرگت گروه صنایع سیمان کرمان(سهامی عام)
نائب  رئیس هیات 

 مدیره
 سال 23 12/03/00 کارشناس ارشد

 عضو هیات مدیره حمید رضا تاجیکآقاي   شرکت سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام)
کارشناسی 

 ارشد
 سال 20 25/03/99

 شرکت فراز فیروزکوه (سهامی خاص)
آقاي  نیکالس  آندره 

 ماتیس
 سال 33 08/12/96 کارشناس ارشد مدیرهعضو هیات 

 سال 18 25/01/99 کارشناس عضو هیات مدیره آقاي   مهرداد افخمی شرکت مجتمع آهک اسپندار(سهامی خاص)

 -  سید علی عظیمیآقاي 
مدیر عامل (خارج 

 از هیات مدیره)
 سال 20 01/02/00 کارشناس ارشد
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 به شرح زیر است . 30/09/1400منتهی به  سال مالی سهامداران عمده شرکت در پایان 

 نام سهامدار  ردیف
30/09/1400 30/09/1399 

 درصد تعداد سهام درصد تعداد سهام

 80/52 253ر426ر973 68/53 257ر660ر072 شرکت سرمایه گذاري سیمان اسپندار(سهامی خاص) 1

 28/28 135ر736ر122 18/28 135ر266ر122 شرکت سرمایه گذاري و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) 2

 92/18 90ر836ر905 14/18 87ر073ر806 درصد  5کمتر از سایر  3

 100 480ر000ر000 100 480ر000ر000 جمع  

 

 :براي دستیابی به آن اهداف اتخاذ شدههاي  اهداف مدیریت و راهبرد - 2
تدوین شده توسط گروه سرمایه  استراتژيمدت مدیریت در راستاي اجراي  بلندمدت و  کوتاهو برنامه هاي  اهداف

 گذاري سیمان اسپندار به شرح زیر میباشد:

حفظ سهم بازار داخلی و توسعه صادرات با بررسی و مطالعه پیوسته بازار و رفتار رقبا با ارائه راهکارهاي متنوع و -1

 به منظور کسب سود پایدار. مناسب

 .محصوالت با استفاده از روش هاي بهینه تولید و مواد مصرفی با کیفیتتالش و برنامه ریزي جهت افزایش کیفیت -2

     بهره وري کارکنان و کنترل  وبرنامه ریزي در جهت کاهش بهاي تمام شده محصوالت از طریق افزایش کنترل-3

  هاهزینه 

ه هاي آموزش علمی و تالش و برنامه ریزي جهت ارتقا سطح تخصصی و مهارت منابع انسانی از طریق برگزاري دور-4

 کاربردي.

 و محیط زیست. ، بهداشت ، ایمنی برنامه ریزي جهت حفظ، نگهداشت و ارتقا استانداردهاي مرتبط با صنعت-5

           ظور افزایش اثربخشی و اجرايـتعمیرماشین آالت و تجهیزات به مننگهداري و ،انجام پروژه هاي بهسازي  -6

 برنامه هاي تولید.

تدابیري براي حفاظت سازمان در مقابل هزینه هاي غیر معمول و هزینه هاي  ذمدیریت موثر جریان نقدینگی و اتخا -7

 .سربار و بدهی ها

(مشتري  دماتـاال وخـعامل با فروشندگان کـمدیریت مطالبات وبدهی ها و جلوگیري از سوخت مطالبات و همچنین ت -8

 .مداري)

 و از طریق سجام مهلت قانونیپرداخت سود سهامداران در  -9
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 چگونگی مواجهه مدیریت با روندهاي بازار و تهدیدات وفرصت هاي برآمده از آن روندها

با توجه به وضعیت بازار سیمان و افزایش شرکتهاي تولید کننده در سنوات اخیر، انجمن صنفی کارفرمایان صنعت 

صورت جدي وفعال وارد عرصه شده و با تعیین ظرفیت مقدار سیمان به منظور متعادل کردن و نظم بخشی به بازار به 

تولیدو فروش ، درصدد ایجاد تعادل در این صنعت شده است .در این راستا ظرفیت و سهمیه تعیین شده براي شرکت 

درصد ظرفیت اسمی تعیین شده است. لیکن با افزایش تقاضا در دو  70سیمـــان اردبیــــل از سوي انجمن به میزان 

ال اخیرو به منظور تامین و عرضه مناسب و ایجاد تعادل در بازار سیمان بیش از سقف تعیین شده تولید و تحویل س

 .انجام گرفته است

 برنامه توسعه شبکه و بازارهاي جدید توزیع

زي با توجه به راه اندازي خط راه آهن آذربایجان و با آگاهی و شناخت از مزیت جدید ایجاد شده در شهرستان مر

م در الزآستارا با راه اندازي خط آهن ، تمرکز به کشورهاي آسیاي میانه براي صادرات انجام و مطالعات و بررسی هاي 

. همچنین به منظور صادرات کلینکر به کشور ارمنستان با برخی مشتریان مربوطه است این خصوص صورت گرفته

لیکن ادامه روند صادرات منوط به این کشور صادر شده است . تن کلینکر 4,146سال مالی  مقدار  طیمذاکراتی انجام و 

. قابل ذکر اینکه شرکت به همکاري راه آهن کشور آذربایجان و همچنین عدم وجود برخی تنش هاي منطقه اي می باشد

 در تالش است از طریق اخذ مجوز گوست بازار صادراتی خود در کشور روسیه را نیز فعال نماید.

 شرکت در مواجهه با افزایش هزینه مواد اولیهراهبردهاي .
 

رفتن هزینه هاي  الافزایش سطح عمومی قیمتها ، افزایش حقوق دولتی معادن و حقوق منابع طبیعی و نیز با به دلیل

افزایش داده اند ، لیکن مدیریت نهایت در چندین مرحله استخراج و حمل ، تامین کنندگان مواداولیه نرخ هاي خود را 

 .بعمل آورده است و اخذ تضامین خود را به منظور رعایت صرفه وصالح شرکت با انعقاد قراردادهاي یکساله شتال

 سیاست شرکت در ارتباط با راهبري شرکتی و گام هاي صورت گرفته در رابطه با آن.

مصوب در در راستاي تقویت راهبري شرکتی ، کمیته حسابرسی شرکت فعالیت خود را بر اساس منشور حسابرسی 

آغاز نموده ضمنا واحد حسابرسی داخلی و سایر کمیته هاي تخصصی هیات مدیره به صورت  08/08/1391تاریخ 

 .عملی فعال می باشد
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 گزارش مسئولیت اجتماعی :

 

 خالصه گزارش عملکرد اجتماعی و زیست محیطی

 30سال مالی منتهی به  واحد اندازه گیري شرح  
 1400آذر 

 30به  یمنته یمالسال 
 1399 آذر

 1 1 واحد تعداد شعب و دفاتر

 324 324 نفر تعداد کل کارکنان

 1،021،012 1,046,012 ساعت تعداد نفر ساعت

 360 501 نفر تعداد مشتریان

    اقتصادي

 1,108,744 1,665,880 ریالمیلیون عملیاتی سود

 1,182,665 1,792,966 ریالمیلیون سود قبل از مالیات

 333,600 677,760 ریالمیلیون سهام مصوبسود 

 231,904 321,403 ریالمیلیون حقوق و مزایا و پاداش کارکنان

 57,322 145,027 ریالمیلیون هزینه هاي عمومی اداري

    وضعیت مالیاتی

 95,090 184,466 ریالمیلیون مبلغ مالیات پرداخت شده

    اجتماعی

 100 100 درصد درصد کارکنان تمام وقت

 - - درصد درصد کارکنان پاره وقت

 4 4 درصد نسبت تعداد کارکنان خانم به کل کارکنان

    سالمتی و ایمنی

 - - نفر تعداد تلفات کارکنان

 - - نفر روز کارمند 3تصادفات منجر به غیبت بیش از 

    گذاري اجتماعیسرمایه

مجمع عمومی (با اشاره به مصوبه  المنفعههاي عامکمک
 مربوطه)

 789 950 ریالمیلیون

    محیط زیست

 9,607,099 19,474,050 لیتر مصرف سوخت (مازوت)

 92,816,000 107,999,647 کیلو وات مصرف الکتریسیته

 83,858,971 80,019,012 متر مکعب مصرف گاز
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 امتیاز شفافیت اطالعاتی شرکت و راهکار بهبود آن
 

براساس طبق آخرین رتبه بندي انجام شده و وضعیت رتبه بندي شرکت از لحاظ نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطالعات 

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

 
 1396رتبه در سال  1397رتبه در سال شرح

 213 135 رسانیافشا و اطالعکیفیت 

 
ـــواره سع ــــ ـــهادار دارد و همانگونه که در جدول فوق  هیبر ارا یشرکت همـ گزارشات به موقع به سازمان بورس اوراق بـ

ـرکت با  یافشا و اطالع رسان تیفیگردد رتبه ک یمشاهده م ـظه ا 78ش ـل مالح  یـنیب ـشیداشته و پ يرتبه ارتقا بهبود قاب
هیات  07/07/1399ین با توجه به ابالغیه مصوبه مورخ همچن .ابدیبهبود  یدر سال آت یافشاء و اطالع رسان تیفیشود ک یم

شران  سط کلیه نا ضرورت انعقاد قرارداد بازارگردانی و معرفی بازارگردان  تو سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر مدیره 
سهامداران خرد اقد صوبه فوق و همچنین در جهت حفظ حقوق  شرکت به منظور رعایت م سازمان ، این  شده نزد  ام به ثبت 

 نموده است. "صندوق سرمایه گذاري بازارگردانی نوین پیشرو "انعقاد قرارداد بازارگردانی با 
 

ستورالعمل پذیرش  ستاي رعایت د شرکت در را شرکت جهت حفظ ترکیب دارایی هاي  صی پذیرش برنامه  صا شرایط اخت )

 سهام شرکت هاي سرمایه گذاري ) 
 

سرمایه مورد  صوص حداقل  ستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران درخ ستاي اجرا و رعایت د در را

 140,000سـرمایه شـرکت از مبلغ 30/03/1396نیاز وبه موجب مصـوبه مجمع عمومی فوق العاده صـاحبان سـهام مورخ 

ورده نقدي و مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت . همچنین میلیون ریال از محل آ 240,0000میلیون ریال به مبلغ 

ـال مالی  ـ ـ ـالیانه س ـ ـ ه ژو لزوم تامین منابع جهت اجراي پرو 30/09/1398با توجه به موارد مطروحه در مجمع عادي س

افزایش  طرح توجیهی 23/04/1399ح ســاختار مالی ، هیات مدیره طی مصــوبه مورخ الهاي بهســازي خطوط تولید و ا صــ

ـنهاد نمود ،  480میلیارد ریال به  240سرمایه از مبلغ  ـهام پیش ـاحبان س ـته را به مجمع ص ـود انباش میلیارد ریال از محل س

ــازمان بورس اوراق بهادار ، مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ  ـــ ــاس مجوز سـ ــکیل و افزایش  09/07/1399براسـ ـــ تشـ

 .ثبت گردید 05/08/1399ایت در تاریخ نهســرمایه مذکور مورد تصویب و در 
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 ها و روابطمهمترین منابع، ریسک -3
اطالعاتی در خصوص منابع ،ریسک ها و روابطی که به اعتقاد مدیرمی توانند بر ارزش شرکت تاثیر 

 گذار باشند

 
و بودجه بندي دولت تحوالت سیاسی آتی ،  سالچالش پیش رو در ریسک و یکی از بزرگ ترین و مهمترین 

. این موضوع می تاثیر گذار باشدبر اقتصاد کشور و علی الخصوص به صنعت سیمان می باشد که می تواند 
تواند کلیه ریسک هاي موجود اعم از ریسک افزایش قیمت نهادهاي تولید، ریسک رکود اقتصادي و ریسک 

هر چند شرکت سیمان آرتا  مواجه نماید.و شرکت ها را با چالش جدي  نقدینگی را تحت تاثیر قرار داده
اقتصادي براي مدیریت مقدور نمی اثرات نتایج  پیش بینی نسبتا مطلوبی برخوردار است ، لیکن بنیهاردبیل از 

  باشد.
 

 ریسک قیمت نهاده هاي تولید:-1

تواند افزایش نرخ حامل هاي انرژي درصورت عدم برنامه ریزي مناسب در جهت کاهش تاثیرات آن می 
اقدام به  شتریب يشرکت جهت بهره ور راستا نیدر هم سودآوري صنعت سیمان را هر چه بیشتر کاهش دهد.

بهبود در دست اقدام، افزایش بهره وري انرژي، کاهش  يپروژه ها ينمود که با اجرا دیجد يپروژه ها ياجرا
ردبیل در جهت مقابله با تاثیرات قیمت تمام شده و کاهش مصرف انرژي از برنامه هاي شرکت سیمان آرتا ا

 شرکت می باشد. وريافزایش هزینه انرژي و کاهش سود آ

 
 

 ریسک رکود اقتصادي:-2

کسري بودجه دولت در سال پیش رو و رکود اقتصادي و به تبع آن کند شدن اجراي طرح هاي عمرانی و 
از عوامل ریسک در صنعت  ساخت و ساز مسکن می تواند کاهش تقاضاي مصرف را به دنبال آورده و یکی

ش نموده است السیمان و کاهنده سود شرکت ها در سال هاي آتی باشد. لیکن شــرکت سیمـان آرتا اردبیل ت
از طریق افزایش کیفیت محصول ، استفاده از روشهاي نوین بازاریابی و فروش ، برنامه ریزي جهت صادرات 

 .دي را مدیریت نمایدو تعامل با رقبا اثرات ناشی از ریسک رکود اقتصا
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 ریسک قوانین محیط زیست: -3

این  .صنعت سیمان به دلیل آالیندگی در معرض کنترل و نظارت بیشتري از لحاظ محیط زیست قرار دارد
شرکت با استفاده از بهینه سازي الکتروفیلتر ها و رعایت کلیه عوامل زیست محیطی و پروژه جایگزینی 

تروفیلتر هاي قدیمی سعی در کاهش ریسک محیط زیست نموده است. شرکت سیمان فیلترهاي کیسه اي با الک
استمرار کاهش  ، ISO 14001آرتا اردبیل با اجــراي برنامه هاي زیست محیطی و دارا بودن استـــاندارد

 آلودگی و تداوم بهبود محیط زیست را در برنامه هاي اجرایی خود قرارداده است.
 
 
 
 

 : نقدینگی کریس-4
، از و ســازو کار این بازار  الت خود از طریق بورس کاالبا توجه به الزام شــرکت ها جهت عرضــه کلیه محصــو

فروش نقدي جایگزین فروش اعتباري سنتی شده و به تبع آن ریسک وصول مطالبات  1400مرداد ماه سال 

 گردیده است.و ریسک ناشی از کمبود نقدینگی کنترل  صفر

 
  :قانونیات ظحالریسک م-5

شرکت حکم صی بر  ستثناء قوانین و مقرات عمومی، مقررات و قوانین خا ست و تعهدات کارفرما  به ا فرما نی

ـــازمان هاي بورس و اوراق  در قوانین کار، تامین اجتماعی ، مالیات هاي مســـتقیم و تجارت و تعهدات به س

ســــن مورد توجه قرار د ست به نحو اح شته و تاکنون بهادار، منابع طبیعی و محیط زی شکلا قابل توجهی به  م

 .چشم نخورده است

 

 :ریسک تغییر تکنولوژي-6
است و به نظر نمی رسد در چند سال آتی جهش قابل  يروند تغییر تکنولوژي در صنعت سیمان روندي کند

 تتوجهی در تکنولوژي پدید آید، لذا از بابت منسوخ شدن تکنولوژي استفاده شده جاي نگرانی چندانی نیس

 .و تجهیزات کارخانه در وضعیت مناسبی نسبت به میانگین صنعت قرار دارند

 

 



 
 )عام سهامی(  اردبیل آرتا سیمان شرکت                                                       

                                  تفسیري       مدیریتتفسیري  گزارش                            

  1400  آذر  30به  یمنته سال  مالی                         

 

  ١٤ 
  

 

 :ات نرخ ارز ونرخ سود بانکی واثرات آن بر شرکتریسک تغییر-7  

ــی از قطعات و تجهیزات تولید،  ــرکت از بابت تامین بخش ــته ، ش ــال گذش ــانات نرخ ارز در س با توجه به نوس

یکن توانســـت با مدیریت خرید قطعات و تجهیزات مورد نیاز ، از حظه اي گردید. لالمتحمل ریســـک قابل م

سبی در نرخ ارز  ساند. لذا با توجه به ثبات ن سک فوق الذکر را به حداقل بر شندگان داخلی ری شرکتها و فرو

ست در  شرکت امیدوار ا ست جمهورجدید آمریکا این  ست هاي ریا سیا در ماه هاي اخیر و امیدواري به تغییر

سک قابل م تامین قطعات شندگان خارجی و داخلی ری حظه اي را متحمل نگردد . همچنین با توجه به الاز فرو

اثرات تغییر در نرخ سود هاي مدت دار بانکی و سرمایه گذاري در صندوق هاي با درآمد ثابت ، حجم سپرده 

 .سپرده ها در روند فعالیت شرکت قابل محظه نمی باشد

 تعالی مالی

دوره  (درصد 48مالی مورد گزارش ؛ نسبت سود قبل از کسر مالیات به درآمد عملیاتی معادل  سالدر طی 

با توجه به پیگیري هاي انجام شده، شرکت موفق به بر این الوه بوده است. بع )درصد 49مشابه سال قبل 

قبل گردیده و سنوات  1398دریافت برگ هاي قطعی و پرداخت یا توافق جهت پرداخت مالیات عملکرد سال 

و سنوات گذشته قطعی و تسویه  97است.همچنین کلیه پرونده هاي مالیاتی ارزش افزوده تا پایان آذر ماه 

توسط ممیزین محترم وزارت  1398و مالیات ارزش افزوده  1399شده است.قابل ذکر اینکه مالیات عملکرد 

  گردیده است .دارایی رسیدگی لیکن تا تاریخ تهیه این گزارش برگ تشخیص صادر ن

 
  مدیریت جریان نقدینگی

ـــال مالی     وجوه نقد ناشـــی از فعالیت هاي عملیاتی به میزانجریان  ورود منجربهفروش مبلغ افزایش در طی س

ـــال قبلمیلیون ریال  1,508,247 ـــت . گردیدهمیلیون ریال )  1,133,151 مبلغ ورود (س  باهمچنین شـــرکت  اس

ــلمدیریت وجوه آزاد ، موفق به  ــود حاص ــیل س ــپرده گذاري بانکی از  تحص ــندوق با درآمد ثابت  س به میزان  و ص

  و ســود حاصــل از ســرمایه گذاري در صــندوق هاي ســرمایه گذاري با درآمد ثابت به مبلغ میلیون ریال  98,699

 .می باشد معاف از مالیات کامالبه عنوان درآمد غیر عملیاتی بوده و  مبالغ. این گردید میلیون ریال  20,398
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 منابع مالی در اختیار شرکت
سرمایه گذاري کوتاه میلیون ریال،   270,16، شرکت وجوه نقدي معادل 1400 آذر 30منتهی به مالی  سالدر پایان 

میلیون ریال، موجودي مواد و  7,504 هاي تجاري و غیرتجاري معادلدریافتنیمیلیون ریال ،  799,701مدت  معادل 

میلیون ریال و مجموع بدهی جاري  2,327,380مجموع دارایی جاري معادل  و میلیون ریال1,146,249کاال معادل 

 میلیون ریال  1,499,660بدین ترتیب سرمایه در گردش شرکت به میزان .میلیون ریال داشته است 827,720معادل 

 باشد.مثبت می میلیون ریال ) 1,076,285سال قبل دوره مشابه (

 انسانی وفکريسرمایه 
 به شرح جدول زیر می باشد: 30/09/1400مالی منتهی به  سال پایانوضعیت و ترکیب نیروي انسانی شرکت در 

 نام واحد

 30/09/1399سال مالی منتهی به   30/09/1400سال مالی منتهی به  

میانگین  تحصیالت 
سوابق 

 کاري سال

 تحصیالت

لیسانس  جمع
 و باالتر

فوق 
 دیپلم

 دیپلم
زیر 
 دیپلم

 جمع
لیسانس 
 و باالتر

فوق 
 دیپلم

 دیپلم
زیر 
 دیپلم

 8 0 0 0 8 13 8 0 0 0 8 مدیریت

 HSE( 2 1 0 0 3 4 2 1 0 0 3ایمنی و بهداشت (

 21 5 7 2 7 11 22 4 7 2 9 منابع انسانی

 7 0 0 0 7 5 7 0 0 0 7 مالی

 13 0 1 0 12 8 10 0 0 0 10 تدارکات و فروش

 5 0 3 0 2 5 5 0 3 0 2 انبار

 29 10 5 2 12 7 22 5 2 2 13 تولید

 29 4 5 7 13 8 26 3 6 7 10 مکانیک و دفتر فنی

 17 0 3 1 13 5 17 0 3 1 13 برق

 8 0 1 1 6 9 8 0 1 1 6 کنترل کیفیت

 140 19 25 14 82 6 128 12 22 14 80 جمع

 

 در واحد هاي مختلف شرکت مشغول به کار هستند. (تامین نیرو) نفر نیروي پیمانکاري 196همچنین تعداد ●

 
 
 
 



 
 )عام سهامی(  اردبیل آرتا سیمان شرکت                                                       

                                  تفسیري       مدیریتتفسیري  گزارش                            

  1400  آذر  30به  یمنته سال  مالی                         

 

  ١٦ 
  

 

 بدهی هاي شرکت و امکان بازپرداخت آن از سوي شرکت
ذخیره مالیات عمده شرکت مربوط به  یبده،  30/09/1400طبق صورت وضعیت مالی منتهی به سال مالی 

خرید  ناشی ازمیلیون ریال و همچنین بدهی  299,976به مبلغ  30/09/1400سال مالی منتهی به  عملکرد
 باشد. یممیلیون ریال  350,272 جمعا به مبلغ 1400پاییز سال مالیات ارزش افزوده فصل  کاال و خدمات و

پرداخت بدهی هاي خود با چالش بازبا توجه به برنامه ریزي صورت گرفته و روند فروش ، شرکت جهت 
 نمی باشد.جدي مواجه 

 

 در گردش وضعیت سرمایه
میلیون ریال بوده که نسبت به دوره  1,499,660سال مالی مبلغ  پایانخالص سرمایه در گردش شرکت در 

میلیون ریال افزایش داشته است. از عمده دالیل این افزایش می توان  423,375مشابه سال قبل مبلغ 
افزایش فروش نقدي اشاره نمود. لذا شرکت به منظور حفظ جریان نقدینگی در سال مالی در نظر دارد 

 فروش نقدي خود را حفظ و وضعیت سرمایه در گردش خود را بهبود بخشد. وضعیت
 

 شرکت تعهدات سرمایه اي بدهی ها و وضعیت 

از  الیر ونیلیم 18,889مبلغ  30/09/1400مورخ  2470980211462شماره  یبراساس برگ اعالم بده

از شرکت مطالبه شده  که مورد  30/09/98 یال 01/10/97دوره  يبرا یاجتماع نیتام مهیب یبابت حسابرس

و  اسناد،  یمیتنظ حهیال سوابق و شرکت معتقد است با توجه به تیریاعتراض شرکت واقع شده است. لذا مد

 نیدهندگان خدمات ، شرکت از ا هیو ارا مانکارانیمکسوره از پ مهیمانده حساب ب نیشده وهمچن هیمدارك ارا

شرکت از  نیهمچندر دفاتر منظور نشده است. يا رهیرو ذخ نینخواهد شد از ا یتیبا اهم یبابت متحمل بده

شرکت آهک اسپندار  یافتیدر ضمانت نامه نیبه تضم امضا تعهد قرارداد اقدام سفته و یسیظهرنو قیطر

سفته وامضا  یسیظهرنو قیطر و نیز از الیر ونیلیم 68,800به مبلغ  بانک پاسارگاداز ( شرکت همگروه ) 

نموده  الیر ونیلیم 21,659اکباتان به مبلغ  مانیشرکت  س  یافتیدر التیتسه نیتعهد قرارداد  اقدام به تضم

عمدتا مربوط به خرید تجهیزات و قطعات از فروشندگان داخلی وخارجی که شرکت اي تعهدات سرمایه.است

 صورت هاي مالی افشاء گردیده است. 34در یادداشت  شماره بوده 
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 تامین مالی خارج از ترازنامه واهداف تجاري وعملیاتی

 .به شرح جدول می باشد دوره مورد گزارش وضعیت مانده تسهیالت ریالی اخذ شده درپایان 

تامین 

 اعتبار
 مدت

عنوان 

 تسهیالت

مبلغ 

 دریافتی

 (میلیون ریال)

 نرخ

 بهره

 باز پرداخت

 مانده با بهره

 (میلیون ریال)

(میلیون اصل و  بهره  

 ریال)

 

ستاد تحول 

صنایع و معادن 

(بانک ملی 

 ایران)

 

یک 

 ساله

 8موضوع ماده 

قانون هدفمند 

 کردن یارانه ها

 27ر992

 

4% 

 

18,930 9,062 

 
 
و وزارت  رانیا یبانک مل نیمابیمنعقده ف 04/06/89مورخ  تیقرارداد عامل يدر اجرا یبانک مل التیتسه -

ها (مصوب  ارانهیقانون هدفمند نمودن  8موضوع ماده  رانیا یو معادن از محل منابع نزد بانک مل عیصنا

 نهیاز هز یپرداخت قسمت تباب لیاردب مانیشعبه س رانیا ی) از بانک ملیاسالم يمجلس شورا 15/10/88

به دلیل سنواتی شدن است.  دهیگرد افتیسفته در الیر ونیلیم 36،389در قبال مبلغ   یمصرف يانرژ يها

هت ج یمانیس يشرکت ها هیاز کل یندگیبه نما مانیصنعت س انیکارفرما یانجمن صنفمانده مذکور ، 

نهایی  هیجواب یمال يصورت ها هیته خیتا تار کنیمذکور اقدام نموده، ل یافتیدر التیمانده تسه یبخشودگ

 است. دهیمربوطه حاصل نگرد نیمسئول

 نتایج احتمالی دعاوي حقوقی و اثرات ناشی از آن

شرکت میلیون ریال ،  3,695با توجه به عدم انجام تعهدات ناشی از تحویل کاال و یا خدمات جمعا به مبلغ  

طرح دعوي حقوقی علیه شرکت هاي لین ، موتورهاي گیربکس صنعتی آریا و شرکت تجارت سالم اقدام به 

 2000صبح نموده است. نتیجه شکایت از شرکت تجارت سالم صبح  منجر به صدورتوقیف اموال به مبلغ حدود 

زارش منتج به میلیون ریال ) شده است ، سایرشکایات تا تاریخ تهیه گ 300میلیون ریال (بدهی مورد شکایت 

 صدور آراي نهایی نگردیده است.
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 تغییرات در ظرفیت تولید

کشور  مانیو صادرات س یمربوط به مصرف داخل لئمسا يریگیو پ یکارگروه بررس نیبراساس صورتجلسه اول

وزارت  ،يبانک مرکز ندگانیصنعت ،معدن و تجارت و نما ری، که با حضور وز 1395مرداد ماه  17 خیبه تار

شرکتها  مانیو عرضه س دیتول زانی،م دیگرد لیتشک مانیصنعت س انیکارفرما یو انجمن صنف يراه و شهرساز

درصد 70 زانیمعمول شرکت به م تیظرف نرو،یآنها مورد توافق قرارگرفت. از ا تیدرصد ظرف 70 زانیبه م

و عرضه مناسب و  نیبه منظور تام يتقاضا در سال جار شیبا افزا کنیدر نظر گرفته شده ، ل یاسم تیظرف

مجوز  نکهیا حیتوض انجام گرفته است. لیو تحو دیتولشده  نییاز سقف تع شیب مانیتعادل در بازار س جادیا

 شتریب يکه در صورت وجود تقاضا دهیاخذ گرد 1390تن ، در سال  1,050,000 تیاحداث خط دوم به ظرف

 خواهد شد. يریگ یپ تیمجوز و ادامه فعال دیمجداً روند تمد

 

 اندازهانتایج عملیات و چشم  - 4
 توضیحات در خصوص تغییرات در وضعیت مالی ،نقدینگی و عملکرد شرکت در مقایسه با دوره قبل

 موجودي نقدي وسرمایه گذاري ها
 32 معادل( الیر ونیلیم 262,080ل به مبلغ  ـرکت نسبت به سال قبـش  یبانک يها يرده گذارــنقد و سپ يموجود
ارایه بهینه به منظور همچنین .شرکت بوده استيسود آورفروش و  تیاز بهبود وضع یناشکه داشته  افزایش) درصد 

 مشتریان ، شرکت با همکاري گروه سرمایه گذاري اسپندار اقدام به سرمایه گذاري دربه  مانیخدمات حمل ونقل س
 است.نموده شرکت امن ترابرالماس اسپندار 

 مطالبات
و همچنین افزایش تقاضا وتغییرسیاست فروش شرکت از اعتباري به  الت در بورس کاالدلیل عرضه محصوبه 

مطالباتی در دفاتر مالی ندارد . لذا مطالبات درج شده در صورت  نقدي ، شرکت از بابت فروش محصوالت خود

حسابهاي پرداختی به پرسنل وضعیت مالی عمدتا مربوط به سودتحقق یافته صندوق با درآمد ثابت و یا علی ال

 .وسایر اشخاص می باشد
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 موجودي مواد و کاال
 یافته است. افزایشمیلیون ریال  517,956 میزان موجودي مواد و کاالي شرکت نسبت سال قبل به 

بهاي مواد اولیه افزایش خرید قطعات و تجهزات استراتژیک ، درموجودي موادوکاال،  علت تغییرات

 :باشدزیر می عللقطعات لوازم یدکی و مصرفی به  ،بندي بستهو

 . افزایش بهاي مواد اولیه ناشی از انعقاد قرارداد جدید با پیمانکار 1

 . افزایش بهاي مواد بسته بندي به علت افزایش نرخ پاکت از سوي فروشندگان2

 هاي نرخهاي داخلیافزایش بهاي قطعات ولوازم یدکی و مصرفی ناشی افزایش ارز و همچنین افزایش ب-3

 افزایش مقداري  موجودي کلینکر و سیمان نسبت به دوره مالی قبل -4

 

  هاي ثابتدارایی
میلیون ریال افزایش داشته ، هر چند  288,458سال قبل مبلغ  مشابهدوره هاي ثابت شرکت نسبت به دارایی

هاي ثابت شرکت می بایست داراییمیلیون ریال  58,295به مبلغ  علیرغم استهالك ماشین آالت و تجهیزات 

تمام شده  ياتمام و انتقال بهاخرید دارایی هاي جدید ، کاهش می یافت . لیکن دارایی هاي مذکور در نتیجه 

ي) و نیز پیش پرداختهاي دیآالت تول نیو ماش زاتیتجه يو نـگهدار یبـروزرسان(انـجام شده  يپـروژه ها

 افزایش یافته است.سرمایه اي 

 

 سهام پرداختنیسود 
 یسهامداران در مجمع سال مال نیب میسود سهام جهت تقس الیر ونیلیم 677,760مبلغ  بیبا توجه به تصو

کلیه اشخاص حقیقی که در سامانه سجام ثبت نام کرده بودند، در مهلت سود سهام ،  30/09/99به  یمنته

قانونی پرداخت و تسویه گردیده است . همچنین با تعامل سهامداران عمده ، کلیه مطالبات سود سهام پرداخت 

مربوط به  میلیون ریال در صورت وضعیت مالی ، 11,236به مبلغ است .لذا مانده سود پرداختنی  شدهوتسویه 

 یارائه حساب بانکثبت نام در سامانه جامع سجام و یا عدم عدم  لیبه دلبوده که سهامداران حقیقی آن گروه از 

 است. دهیپرداخت نگردتاکنون 

 



 
 )عام سهامی(  اردبیل آرتا سیمان شرکت                                                       

                                  تفسیري       مدیریتتفسیري  گزارش                            

  1400  آذر  30به  یمنته سال  مالی                         

 

  ٢٠ 
  

 

 سیاست پرداخت سود
پرداخت  29/09/1400مورخ  573طی جلسه شماره در ارتباط با سیاست توزیع سود سهام ، هیات مدیره 

پیشنهاد نموده است. لیکن تعیین سال جاري درصد سود خالص  68را معادل  1400سود نقدي براي سال 

  درصد و مبلغ  سود تقسیمی مطابق قانون تجارت در اختیارات مجمع عمومی عادي سالیانه می باشد .

 تسهیالت مالی
. می باشدمیلیون ریال  9,062مبلغ  30/09/1400منتهی به  سال مالی مانده تسهیالت پرداختنی در پایان 

موضوع از بابت درصد  4سود  از بانک ملی ایران با نرخمربوط به تسهیالت دریافتی  مذکورمانده تسهیالت 

بوده وبه دلیل عدم پیگیري و کسر اقساط از سوي سازمان هدفمندي  قانون هدفمند کردن یارانه ها 8ماده 

 مانیصنعت س انیکارفرما یانجمن صنف است. یارانه ها مانده این حساب به صورت سنواتی و بدون تغییر مانده

 کنیمذکور اقدام نموده، ل یافتیدر التیمانده تسه یهت بخشودگج یمانیس يشرکت ها هیاز کل یندگیبه نما

 است. دهیمربوطه حاصل نگرد نیمسئول هیجواب یمال يصورت ها هیته خیتا تار

 

  30/09/1400منتهی به  مالی عملکرد شرکت در سال جینتا

امسال منجر به کاهش تولید و به تبع آن و گاز در زمستان ت ناشی از قطع برق در تابستان الچند مشکهر 

کاهش فروش گردید ، لیکن به دلیل افزایش تقاضا ، تعدیل نرخ هاي فروش ناشی از خارج شدن از قیمت 

درصد و  56ل قبل ، فروش ریالی شرکت نسبت به دوره مشابه سا الگذاري دستوري و عرضه آن در بورس کا

همچنین با افزایش هزینه هاي تولیدي ناشی از افزایش .میلیون ریال افزایش داشته است 1,352,274 مبلغبه 

ي خصوصا افزایش نرخ گاز و نیز افزایش هزینه هاي حقوق و ژسطح عمومی قیمت ها، افزایش بهاي نرخ انر

درصد  61نسبت به سال مالی گذشته بهاي تمام شده ه دستمزد ، بهاي تمام شده تولید افزایش یافته ، به طوریک

 افزایش داشته است .
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 شده است؛ هیارا ریز بشرح جدول30/09/1400به  یمنته سال مالی يعملکرد شرکت برا

 میلیون ریال –ارقام                                                                                                                                                                         
 

 شرح
منتهی به  سال مالیعملکرد 

30/09/1400 
عملکرد سال مالی منتهی به 

30/09/1399 

 2،394،135 3,746,409 درآمدهاي عملیاتی

 )1،183،038( )1,904,947( بهاي تمام شده درآمدهاي عملیاتی

  1،211،097 1,841,462 سود ناخالص

 )122،424( )229,959( هاي فروش، اداري و عمومیهزینه

  20،071 54,377 سایر اقالم عملیاتی
  1،108،744 1,665,880 سود عملیاتی

سایر درآمدها (هزینه) هاي 
 غیرعملیاتی

127,086 73،921  

  1،182،665 1,792,966 سود قبل از کسر مالیات
 )191،340( )287,729( مالیات بر درآمد

  991،325 1,505,237 سود خالص
 EPS 3،136 2،065 -سود هر سهم 

 903,767 963,419 تن  -مقدار تولید کلینکر 
 1,067,597 1,035,503 تن -مقدار تولید سیمان 
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 عملیاتیبهاي تمام شده کاالي فروش رفته  و درآمد

به شرح  30/09/1400منتهی به سال مالی در عملیاتی شرکت  فروش رفتهکاالي و بهاي تمام شده  درآمد

 :ارایه می گرددجدول زیر 

 میلیون ریال                                                                                                                                         

 نام محصول

  سال مالی منتهی به

30/09/1400 

 

سال مالی منتهی به 

30/09/1399 

 

 (درصد)تغییر

 58 1,076,483 1,698,219 سیمان فلهفروش : 

 77 )470,071( )833,414( بهاي تمام شده : سیمان فله

 60 1,262,586 2,020,598 سیمان پاکتیفروش : 

 54 )690,438( )1,065,706( بهاي تمام شده : سیمان پاکتی

 )50( 55,066 27,592 صادراتی وسیمان  کلینکرفروش : 

 )74( )22,529( )5,827( صادراتیکلینکر وسیمان بهاي تمام شده: 

 56 2,394,135 3,746,409 فروش  جمع

 61 )1,183,038( )1,904,947( جمع بهاي تمام شده

 

 

 هاي فروش، اداري و عمومیهزینه

از که است.  افتهی افزایشدرصد  88در مجموع مشابه  سال مالینسبت به  یو عموم يفروش، ادار يهانهیهز

،پرداخت کارمزد فروش در بورس کاال ،  پرداخت پاداش  حقوق و دستمزدافزایش  می توان به  آنعمده  دالیل

سایر  وکلینکر صادراتی به اعضاي حقوقی هیات مدیره (مطابق مصوبه مجمع عادي سالیانه ) ، هزینه هاي حمل 

 هزینه هاي طبقه بندي شده در صورت هاي مالی اشاره نمود.
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 هاي مالیهزینه

اداري طبقه بندي  که در سرفصل هزینه هاي عمومی وهزینه مالی شرکت مربوط به کارمزد خدمات بانکی بوده 

 شرکت فاقد هزینه مالی مربوط به تسهیالت می باشد.شده است . 

 

 هاي غیرعملیاتی سایر درآمدها و هزینه

 افزایشمیلیون ریال  53,165مبلغ  قبل مشابه سال سال مالیهاي غیرعملیاتی نسبت به سایر درآمدها و هزینه

 و صندوق با درآمد ثابت سرمایه گذاريسپرده هاي  دریافت سودبه  مربوطعمدتا مذکور  افزایش ،است یافته 

 می باشد.

 

 مالی يپیش بینی و چشم اندازها

 : فعالیت مالی و گزارشگري
 شرکت ایجاد گزارش هاي قابل اتکا و به موقع جهت استفاده مدیران و ذینفعان

 پیش بینی و شناسایی فرصت ها و تهدیدات پیش رو و گزارش آن ها

 کنترل عملکرد و آنالیز اثرات مالی تمام واحدهاي شرکت

 تهیه بودجه و کنترل دائمی فعالیت هاي شرکت و مقایسه با بودجه و سوابق مالی قبلی

 کلیف پیش پرداخت ها وصول مطالبات ، تعیین ت پیگیري ،مدیریت و کنترل وجه نقد، هزینه ها 

 

 عملیاتی پیش بینی شدهو بهاي تمام شده کاالي فروش رفته  درآمد

همچنین ابهام در اثرات اقتصادي  و اقتصادي ناشی از نوسانات نرخ ارزسیاسی و  شرایط ناپایدار هر چند به دلیل

سال  براي بودجه بنديو ، پیش بینی  محدودیت هاي موجود در مصرف گاز و برق نیز بودجه ریزي دولت و

مدیریت با رعایت اصل محافظه داري  . لیکنمی باشدبا محدودیت هایی  مواجه  30/09/1401منتهی به  مالی

، پیش سال مالی قبلروند تقاضا و فروش سیمان در با درنظر گرفتن وهمچنین تجربیات گذشته  بر اساسو 

تن  40,000صادرات و  پاکتی سیمان فله و تن960,000 مقداربا فروش در سال مالی آینده  بینی می نماید

 درآمد حاصل از فروش کسب نماید . میلیون ریال 5,066,640مبلغ  ، کلینکر
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 :به شرح جدول زیر ارایه می گردد 30/09/1401براي سال مالی منتهی به   پیش بینی شدهزیان  سود و

 میلیون ریال                                                                                                                                       

 شرح
 سال مالیعملکرد پیش بینی 

 30/09/1401منتهی به 
عملکرد سال مالی منتهی به 

30/09/1400 

 3,746,409 5,066,640 درآمدهاي عملیاتی

 )1,904,947( )2,695,511( بهاي تمام شده درآمدهاي عملیاتی

 1,841,462 2,371,129 سود ناخالص

 )229,959( )281,252( هاي فروش، اداري و عمومیهزینه

 54,377 28,880 سایر اقالم عملیاتی
 1,665,880 2,118,677 سود عملیاتی

 127,086 90,000 سایر درآمدها (هزینه) هاي غیرعملیاتی

 1,792,966 2,208,677 سود قبل از کسر مالیات
 )287,729( )376,178( مالیات بر درآمد

 1,505,237 1,832,499 سود خالص
 EPS 3,818 3،136 -سود هر سهم 

 963,419 954,800 تن  -مقدار تولید کلینکر 
 1,035,503 960,000 تن -مقدار تولید سیمان 

 

 مفروضات پیش بینی : 

  درصد 40مواد اولیه براساس آخرین نرخ هاي موجود و با افزایش متوسط  بهاي خرید و مصرف  -

 ریال 8,000ریال و  1,445ریال ،  5,500نرخ گاز و برق و مازوت (خرید وحمل) به ترتیب -

 ریال 42,000نرخ خرید پاکت -

 درصد 35-25ط متوسبه طورنرخ افزایش هزینه هاي حقوق و دستمزد -

 درصد 45تا 35سربار و عمومی واداري فروش به طور متوسط نرخ افزایش هزینه هاي -

اولیه گردد ، برآوردهاي  درتوجه : درصورت هر گونه تغییر در مفروضات پیش بینی، که منجر به تغییر

 محاسبات مجدد به روز رسانی و در گزارشات دوره اي ارایه خواهد شد.
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 :سایر پیش بینی و چشم اندازها 

هیات مدیره سازمان بورس اوراق  01/04/1400مورخ  146654/121به منظور رعایت ابالغیه شماره 

بهادار درخصوص رویه افشاي پیش بینی عملکرد از سوي شرکت هاي تولیدي پذیرفته شده ، جدول تحلیل 

موثر بر بهاي تمام شده و تغییرات نرخ فروش  نرخ دالربا فرض تغییرات در "  سود هر سهم" حساسیت 

 شرح جدول و مفروضات زیر محاسبه و ارایه گردیده است.به  سیمان 

 
 مفروضات تحلیل :

هر تن در  يبه ازاریال  5,286,045پاکتی سیمان و ریال  3,897,189فروش سیمان فله متوسط نرخ  -

 نظر گرفته شده است.در  دالر$ 24نکر یو نرخ صادرات هر تن کل بورس کاال 

نرخ مواد اولیه تولید محصول براساس آخرین نرخ هاي موجود در تاریخ تهیه گزارش و متناسب با  -

 تغییرات تغییرات دالر لحاظ شده است.

با  1401حقوق و دستمزد براساس آخرین حقوق و مزایاي آخرین ماه پرداخت و براي نه ماهه سال  -

 .محاسبه شده است %35افزایش متوسط 

از خارج از کشور تهیه و یا  آجر هاي نسوز مواد اولیه از آنجا که بخش عمده اي از قطعات خط تولید ، -

تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز بوده و این نرخ از متغییر هاي خارج از کنترل شرکت می باشد ، لذا براي 

  ت.از نرخ هاي مختلف استفاده شده اس "سود هر سهم" تهیه جدول تحلیل حساسیت 

 لحاظ گردیده است. "بر درآمد مالیات" در محاسبه  مشمولمعافیت هاي  -

260,000280,000300,000320,000340,000360,000380,000

درصد
 افزایش

 نرخ

مقدار  
فروش 

 تن

نرخ میانگین  
فروش

سیمان فله

مقدار 
فروش 

تن

نرخ میانگین
 فروش

سیمان پاکت

مقدار 
فروش
  تن

نرخ 
صادرات 
کلینکر

104,286,908 5,814,6506,240,0004,6904,3724,0543,7363,4183,1002,783
124,364,8525,920,3706,720,0004,8714,5534,2353,9173,5993,2812,964
144,442,7956,026,0917,200,0005,0524,7344,4164,0983,7803,4623,145
164,520,739 6,131,8127,680,0005,0844,7664,4494,1313,8133,4953,177
184,598,6836,237,5338,160,0005,1174,7994,4814,1643,8463,5283,210
204,676,627 6,343,2548,640,0005,1504,8324,5144,1963,8793,5613,243
224,754,571 6,448,9759,120,0005,1834,8654,5474,2293,9113,5943,276

سود هر سهم

برآورد نرخ دالر موثر در قیمت تمام شده   درسطوح مختلف - ریال

س کاال
ش در بور

خ فرو
ط نر

متوس

532.000

428.000

40.000
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 :انرژي

خواهد طبع کاهش فروش لکاهش تولید و باکه منجربه ،  و گازمحدودیت مصرف برق پیش بینی در به دلیل 

زمان هاي اوج نه و عدم تولید در الزمان بندي توقفات جهت تعمیرات سا در تالش است تا با ، مدیریت  گردید

ت وتجهیزات جهت افزایش عملکرد و بروزرسانی اله هاي بهینه سازي ماشین آژبار و همچنین با اجراي پرو

و آنها ، اثرات مشکل مذکور را تا حدودي کنترل نماید، لیکن به دلیل ابهام در نحوه مدیریت توزیع برق و گاز 

 .فروش شرکت قابل اندازه گیري نمی باشداز سوي دولت ، اثرات این محدودیت بر تولید و مازوت 

 تولید:
 تولید طبق برنامه و جلوگیري از توقف هاي ناخواسته و پیش بینی نشده

 بانرخ باالبرنامه ریزي و مدیریت تامین مواد اولیه به منظور محدودیت زدایی و جلوگیري از خرید 

 برنامه و حفظ بهره وري تولید ) جهت جلوگیري از توقفات خارج ازPMاجراي تعمیرات بازدارنده (

 مدیریت و آنالیز استخراج از معادن کارخانه جهت دستیابی به مواد اولیه مطلوب و با کیفیت

 :پروژه هاي نوسازي وبهینه سازي
به قدمت فعالیت کارخانه و استهالك ماشین آالت تولیدي و ضرورت انجام پروژه هاي نوسازي  با توجه

وبهینه سازي ، مدیریت در نظر دارد طی سال مالی آتی با اجراي پروژه هاي تعریف شده ریسک توقفات 
منابع مورد نیاز از محل تسهیالت بانکی و جریان نقدینگی تامین  این موضوع را به حداقل برساند،ناشی از 

 ریالی اجراي این پروژه ها به شرح جدول زیر می باشد: برآوردماهیت و  خواهد شد،
 

English Title of Projects  میلیون ریال –برآورد  پروژهماهیت 

Expansion & Diversification 209,000 گسترش و تنوع 

Replacement - Normal 16,460 يعاد - ینیگزیجا      

Replacement - Extraordinary 376,700 فوق العاده - ینیگزیجا 

Rationalization 837,500 يساز یمنطق 

Quality improvement 193،800 تیفیبهبود ک      
Social and Safety 7,600 یمنیو ا یاجتماع 

 1,641,060 جمع
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 خرید و فروش:

 و تهیه وندورلیست ایجاد کمیته هاي خرید جهت بررسی تامین کنندگان، کیفیت کاال و قیمت هاي مختلف

 اسپندارباالبردن توانایی مذاکره با تامین کنندگان و استفاده از موجودي هاي شرکت هاي گروه 

تامین سیمان پروژه مطالعات مستمر بازار و تبیین استراتژي هاي گوناگون جهت حفظ قیمت وتناژ فروش و 

 هاي عمرانی

 تالش در جهت حفظ بازار و افزایش فروش نقدي 

 پیش پرداخت هابه منظور جلوگیري از سوخت شدن  کاال وخدماتفروشندگان اعتبار سنجی  

  و رعایت مقررات مربوطه الحضور مستمر در بازار بورس کا

 ) :HSEبهداشت و ایمنی (
 یمن سازي تمام محیط ها و تجهیزات اداري و تولیدي ا

 مت البردن ایمنی و سالآموزش نیروها در جهت با
 و بهداشت محیط هاي کارياز طریق معاینات دوره اي مت کارکنان الکنترل و پایش مستمر وضع س

  مالزاستفاده و تهیه تجهیزات ایمنی  

 منابع انسانی:
 کارکنان عملکردآموزش و توانمند سازي نیروهاي شرکت در جهت افزایش 

 بکارگیري افراد پویا، خالق و جوان در زمینه هاي مختلف

 جهت حفظ منابع انسانی ارزشمند شرکتحفاظت از نیروي کار متخصص و تالش 

 جایگزین نمودن نیروي جوان و متخصص با نیرو هاي بازنشسته

  تغییرات با اهمیت در پرتفوي سرمایه گذاري ها

 دیاقدام به خر 30/09/1400منتهی به  یسال مال یاز وجوه مازاد، شرکت ط نهیبه منظور استفاده به

 ومیلیون ریال از بازار سرمایه  199,701جمعا به ارزش مد ثابت آبا در هاي صندوقاز واحد  19,746,291

 نمودهمیلیون ریال تحت عنوان سپرده هاي سرمایه گذاري یکساله در بانکها سپرده  600,000همچنین مبلغ 

مالی ه هاي بهسازي و ترمیم خطوط تولید، انتظار می رود منابع فوق الذکر در سال ژاست.با توجه به تعریف پرو

درصدي در شرکت حمل ونقل امن ترابر  24همچنین شرکت با سرمایه گذاري  .مورد مصرف قرار گیرد آتی

 اسپندار موفق به  استفاده از ظرفیت این شرکت در کاهش هزینه هاي حمل کلینکر صادراتی خود شده است.
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  :مهمترین معیارها و شاخصهاي عملکرد براي ارزیابی عملکرد در مقایسه با اهداف اعالم شده 

جدول و نمودار با برآورد اهداف تعیین شده ،  30/09/1400سال مالی منتهی به به منظور مقایسه عملکرد واقعی 
 ارایه می شود:تحلیلی عملکرد بودجه اي و واقعی شرکت به شرح زیر 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیش بینی 
حسابرسی شده

واقعی
حسابرسی  شده

شرح

1400/09/30 1400/09/30 سال مالی منتهی به

فروش 3,746,409 100 3,331,528 100

(49) (1,623,102) (51) (1,904,947) بهاي تمام شده کاالي فروش رفته

 51  1,708,426  49  1,841,462 سود  نا خالص

(5) (171,278) (6) (229,959) هزینه هاي عمومی ،اداري و تشکیالتی

 0.005  15,000  0.01  54,377 خالص سایر درآمدها عملیاتی

 47  1,552,148  44  1,665,880 سود عملیاتی

 4  117,419  3  127,086  سایر درآمدهاي غیر عملیاتی

 50  1,669,567  48  1,792,966 سود و زیان قبل از کسر مالیات

(8) (272,079) (8) (287,729) مالیات

 42  1,397,488  40  1,505,237 سود و زیان خالص پس از کسر مالیات

-  2,911 -  3,136 سود هر سهم

-  480,000 -  480,000 سرمایه

درصد نسبت 
به فروش

درصد نسبت 
به فروش
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                                  تفسیري       مدیریتتفسیري  گزارش                            

  1400  آذر  30به  یمنته سال  مالی                         

 

  ٢٩ 
  

 

 آثار ناشی از شیوع ویروس کرونا

 
توانسته از ابتداي انتشار ویروس کرونا  و پزشک مستقر در کارخانه، شرکت  HSEوجود واحد  خوشبختانه با

موارد رعایت آموزش ، فاصله گذاري ،  دور کاري پرسنل غیر کلیدي ، و  یبهداشت يپروتکل ها تیرعابا  
در سال مالی منتهی به ، روند عملیاتی خود را بدون ایجاد وقفه طی نماید . لذا  به کارکنان یبهداشت

در خرید  میلیون ریال 2,892به مبلغ تبعات مالی ناشی از ویروس کرونا تنها به انجام هزینه  30/09/1400
امیدوار است  محصوالت بهداشتی از قبیل ماسک و الکل منتج شده و با توجه به واکسینه کلیه پرسنل ، مدیریت

 مصون بماند.این بیماري   یاتیو عمل یاز هر گونه تبعات مال در سال آتی

 

 :آخر کالم
با تغییر و بهبود شرایط است  واردیام؛ سهامداران محترم  تیضمن تشکر از توجه و عنا رهیمد اتیدر خاتمه، ه

شده موفق بوده و  ینیب شیاهداف پها و  برنامه يدلسوز در اجرا و یمیکارکنان صم یش جمعالو با تاقتصادي 

 بردارد. يموثر يگام ها سیمان آرتا اردبیل شرکت شرفتیو پ ییبتواند در جهت رشد و شکوفا

 

 
 

 با تقدیم احترام                                                                                       

 هیات مدیره شرکت                                                                                     
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