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شرکت سيمان آبيک (سهامی عام)

يادداشتهای توضيحی صورتهای مالی 

سال مالی  منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۰

۱ـ تاريخچه فعاليت شرکت                                                                                                                             

۱-۱) كليات:                                                                                                                                           

۲ـ۱) فعاليت اصلي شرکت                                                                                                                             

 شمــارهشمــارهتاريخ تاريخ  ظرفيت اسمي

 پروانه  بهره برداريپروانه تأ سيسبهره برداري احداث         روزانه              واحــــد                                        

۳,۵۰۰۱۳۴۸۱۳۵۲۶۹۵۴۳۵۹۶۱۵واحدشماره۱توليد                               

ــ ــ ۴,۰۰۰۱۳۵۳۱۳۵۷واحدشماره۲توليد                                   

۳ـ۱) تعدادکارکنان                                                                                                                                 

۱۳۹۰۱۳۸۹
نفـرنفـر

۲۶۱۲۵۴پرسنل رسمي 
۲۲۶۲۳۳پرسنل قراردادي
۶۹۵۷۴۲پرسنل پيمانکار

کارخانه سيمان آبيک به موجب پروانه تاسيس      ۶۹۵۴درسال ۱۳۴۸ احداث و به موجب پروانه بهره برداري            ۳۵۹۶۱۵، بهره برداري از خطوط    

توليدي واحد ۱و۲ بترتيب در بهمن ماه     ۱۳۵۲ و شهريور  ۱۳۵۷ با ظرفيت اسمي هر واحد بترتيب        ۱،۰۵۰،۰۰۰ و ۱،۲۰۰،۰۰۰ تن آغاز نموده و تا     

قبل از سال ۱۳۸۲ بعنوان يکي از واحدهاي توليد سيمان شرکت سهامي عام سيمان فارس وخوزستان بوده است .

درحال حاضرشرکت سيمان آبيک جزء واحدهاي تجاري فرعي شرکت سيمان فارس وخوزستان              (سهامي عام ) و واحد تجاري اصلي نهائي    

گروه شرکت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي ( سهامي عام ) است .

متوسط تعداد كاركنان درطي سال به شـــرح زير بوده  است:

شرکت سيمان آبيک در تاريخ ۱۳۸۱/۱۰/۱۶ بصورت شرکت سهامي خاص تأسيس شده و درتاريخ ۸۱/۱۱/۱۴  تحت شماره ۱۹۸۷۰۲ 

دراداره ثبت شرکتها ومالکيت صنعتي تهران به ثبت رسيده و درتاريخ ۸۳/۱۱/۲۵  به شرکت سهامي عام تبديل و در پي تقاضا جهت پذيرش 

سهام شرکت در فهرست نرخهاي بورس اوراق بهادار، نام شرکت در مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۰۳ در بخش ساخت محصوالت کاني غير فلزي و 

طبقه ساخت سيمان ، آهک و گچ با نماد سابيک (Sabik) پذيرفته  و درج گرديد .

مرکز اصلي شرکت در تهران و کارخانه آن در کيلومتر ۸۰ اتوبان تهران قزوين واقع است .

فعاليت اصلي شرکت طبق ماده       ۳ اساسنامه، عبارتست ازاحداث وتوسعــه وتجهيـز کارخانجات توليد سيمان وکيسه ، مصالح ، قطعات                

پيش ساخته ساختماني و بتون  و بهره برداري وفروش محصوالت آن ـ خريد وساخت ماشين آالت ولوازم مورد نيازوفروش آن ـ احداث                        

ـ                      هرنوع ساختمان، سرمايه گذاري و مشارکت درشرکتهاي توليدي ، خدماتي ، بازرگاني وتحقيقاتي موجود يا شرکتهائي که تاسيس ميشود 

انجام هرگونه معامالت تجاري   (اعم ازداخلي ياخارجي  ) درحدود موضوع شــرکت و اقداماتي که براي انجام برنامه هاي مربوط به موضوع             

مزبور ضرورت دارد  . به موجب پروانه هاي بهره برداري ذيل ، بهره برداري ازخطــوط توليد شــرکت در تاريخهاي مشروحه زيرآغاز شده                  

   شـــــرح   است:

شرکت بموجب مجوزهاي صادرشده شماره هاي      ۱۰۰۲۷- ۵۰۲۹۶۸۵ مورخه   ۱۳۸۱/۱۱/۹ و   ۵۰۲۱۵۹۳ مورخه   ۱۳۸۲/۲/۷ وزارت صنايع و   

معادن خطوط توليدي    ۱ و ۲ خودرابترتيب از  ۳،۵۰۰ و ۴،۰۰۰ تن درروز به    ۸،۵۰۰ و ۸،۰۰۰ تن در روز افزايش و بموجب پروانه بهره برداري         

شماره ۱۰۱/۵۴۶۶۰ الف بهره برداري از پروژه خط ۱ در آبانماه ۱۳۸۸شروع گرديد.
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شرکت سيمان آبيک (سهامی عام)

يادداشتهای توضيحی صورتهای مالی 

سال مالی  منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۰

۲ـ مبناي تهيه صورتهاي مالي 

۳ـ خالصه اهم رويه هاي حسابداري 

۱ـ۳) موجودي مواد و كاال                                                                                                                            

بهاي تمام شده موجوديها با بكارگيري روشهاي زيرتعيين مي گردد:

مواد اوليه وبسته بندي                    
كاالي ساخته شده                          

قطعات ولوازم يدكي                     

۲ـ۳) سرمايه گذاريها

۳ـ۳) دارائيهاي ثابت مشهود:

روش مـورد استفاده شرح 

۱ـ۳ـ۳) دارائيهاي ثابت مشهود برمبناي بهاي تمام شده درحسابها ثبت ميشود. مخارج بهسازي وتعميرات اساسي كه باعث افزايش قابل 

مالحظه در ظرفيت يا عمرمفيد دارائيهـاي ثابت يا بهبود اساسي دركيفيت بـازدهي آنها مي گردد، به عنـوان مخارج سرمايه اي محسوب 

و طي عمر مفيد باقيمانده دارائيهاي مربوط مستهلك مي شود.

سرمايه گذاريهاي بلند مدت به بهاي تمام شده پس ازکسرهرگونه کاهش ارزش انباشته هر يک از سرمايه گذاري ها در ترازنامه 

انعکاس مي يابد.

هزينه هاي  نگهداري وتعميرات جزئي كه  بمنظورحفظ يا ترميم منافع اقتصادي مورد انتظار شرکت از استاندارد عملکرد ارزيـــابي شده 

اوليه دارائي انجام ميشود، هنگام وقوع بعنوان هزينه هاي جاري تلقي و به حساب سود وزيان دوره منظور مي گردد.

آن گروه ازسرمايه گذاريهاي سريع المعامله دربازارکه به عنوان دارائي جاري طبقه بندي مي شوند به اقل بهاي تمام شده وخالص ارزش 

فروش مجموع سرمايه گذاريها و ساير سرمايه گذاريهاي جاري به اقل بهاي تمام شده وخالص ارزش فـروش هريک ازسرمايه گذاريها 

ارزشيابي مي شود  .

درآمدحاصل ازسرمايه گذاريها درسهام شركتهاي فرعي درزمان تصويب سود توسط مجمع عمومي صاحبان سهام شرکت سـرمايه پذير 

(تا تاريخ تصويب صورتهاي مالي ) و درآمد حاصل ازساير سرمايه گذاريها در زمان تصويب سود توسط مجمع عمومي صاحبان سهام 

شركت سرمايه پذير ( تا تاريخ ترازنامه) شناسائي مي شود.

ميانگين موزون متحرك
ميانگين موزون  ساليانه 
ميانگين موزون  متحرك

صورتهاي مالي اساسا" برمبناي بهاي تمام شده تاريخي تهيه ودرموارد مقتضي از ارزشهاي جاري نيز استفاده شده است.

موجودي مواد و كاال به " اقل بهاي تمام شده وخالص ارزش فروش " تك تك  اقالم مشابه  ارزشيابي مي شود . در صورت فزوني بهاي 

تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش ، مابه التفاوت به عنوان ذخيره کاهش ارزش موجودي شناسائي مي شود.
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شرکت سيمان آبيک (سهامی عام)

يادداشتهای توضيحی صورتهای مالی 

سال مالی  منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۰

نـرخ استهالك
نزولي ساختمان                                      

نزولي وخط مستقيمماشين آالت                           
نزولي%۱۵كمپرسورها                                               

نزوليوسائط نقليه                                     
نزولي وخط مستقيمتاسيسات و مخازن                     

 خط مستقيم۱۰ ساله اثاثه و منصوبات                              
خط مستقيم۴ ساله ابزار آالت                                      

۴ـ۳) مخارج تامين مالي 

۵ـ۳) تسعيرارز

۶ـ۳) ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان :

۷-۳) صورتهاي مالي تلفيقي 

۲ـ۳ـ۳) استهالك دارائيهاي ثابت با توجه به عمرمفيد بـرآوردي دارائيهاي مربوطه( و با در نظـرگـرفتن آئين نامه  استهالكات مـوضوع  

مـاده ۱۵۱ اصالحيه قانون  مالياتهاي مستقيم مصـوب بهمن  ماه ۱۳۸۰) و براساس نرخها و روشهاي زير محاسبـــه مي شود:

%۷ ، %۸ و %۱۰
%۱۰و۱۰و۱۵ ساله

%۲۵،%۳۰ و %۳۵

مخارج تامين مالي دردوره وقوع بعنوان هزينه شناسائي ميشود به استثناي مخارجي که مستقيما" قابل انتساب به ساخت "دارائيهاي واجد 

شرايط " است .

 اقالم پولي ارزي  با نرخ مرجع بانک مرکزي در تاريخ ترازنامه و اقالم غير پولي که به بهاي تمام شده تاريخي برحسب ارز ثبت شده 

است با نرخ مرجع بانک مرکزي در تاريخ انجام معامله، تسعير مي شود. تفاوتهاي ناشي از تسويه يا تسعير اقالم پولي ارزي بعنوان 

درآمد يا هزينه دوره وقـوع شناسايي مي شود.

روش استهـالك

از آنجاييكه   ۱۰۰ درصد سهام شركت سيمان آبيك متعلق به شركت سيمان فارس و خوزستان              (سهامي عام ) و گروه مي باشدو از طرفي     

شركت سيمان فارس و خوزستان      (سهامي عام ) يكي از شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار و صورتهاي مالي تلفيقي تهيه                

مينمايد لذا شركت سيمان آبيك بموجب استانداردهاي حسابداري الزامي به تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و همچنين اعمال روش ارزش                    

ويژه جهت سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته را ندارد.

%۱۳، %۱۲و۱۵ساله

براي دارائيهاي ثابتي  كه  طي  ماه  تحصيل  مي شود و مـورد بهره برداري  قرارمي گيرد، استهالك از اول  ماه  بعد محاسبه ودر حسابها 

منظــور مي شود ، درمواردي كه هريك از دارائيهاي استهالك پـذير پس  ازآمادگي جهت بهره برداري به  علت تعطيل كاريا علل ديگر 

براي مدتي مــورد استفاده قرار نگيرد، ميـزان استهالك آن درمدت ياد شده  معادل ۳۰% نرخ استهالك منعکس در جدول باال مي باشد.

ذخيره  مزاياي پايان خدمت كاركنان  براساس  يكماه  آخرين حقـوق ثابت ومـزاياي مستمر براي هرسال خدمت آنان محاسبه و درحسابها 

منظـــور مي شود.

دارائي                       
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شرکت سيمان آبيک (سهامی عام)

يادداشتهای توضيحی صورتهای مالی 

سال مالی  منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۰

۴ـ موجودي نقد 

۱۳۹۰۱۳۸۹

ميليون ريالميليون ريال

۶۰,۱۸۲۳۹,۰۰۵موجوديها نزد بانکها (ريالي)                                                       
۷۱۶۶۸۷موجوديها نزد بانکها (ارزي)                                                       

۶۰,۸۹۸۳۹,۶۹۲

۵ـ سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت 

۱۳۹۰۱۳۸۹

ميليون ريالميليون ريال

۱,۲۴۶۱,۲۴۶سرمايه گذاري درسهام شرکتها               
۱,۱۹۰۱,۱۹۰سرمايه گذاري دراوراق مشارکت         

۲,۴۳۶۲,۴۳۶

۱ـ۴) موجودي ارزي درتاريخ ترازنامه شامل ۲۶.۹۱۲ دالر و ۲۳.۹۱۶ يورو مي باشد.

 ۸



شرکت سيمان آبيک (سهامی عام)

يادداشتهای توضيحی صورتهای مالی 

سال مالی  منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۰

 ۱۳۹۰۱۳۸۹

ميليون ريالميليون ريال
۷,۷۴۱۴,۱۳۱
۱,۵۴۵۱,۴۴۲
۹,۲۸۶۵,۵۷۳

۱۳۸۹

مانده خالصذخيره م . م مانده 

ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال

۶,۳۴۰اداره امور مالياتي شهرستان نظرآباد 
۴۷,۶۰۲۴۷,۶۰۲۳۱,۸۸۵سود سهام دريافتني                                    

۱۳,۴۷۱۲۹,۴۵۵(۹۷۹)۱۴,۴۵۰طلب از اشخاص،مؤسسات و نهادها                                                                                                                                                                                        
۴۸,۰۹۰۴۸,۰۹۰۲۹,۸۳۳طلب از شرکتهاي گروه (۷-۲)

۶,۹۶۲۶,۹۶۲۷۲۲۰طلب از كاركنان (وام)                
۷۱۶۷۱۶۱۴۳۴سپرده هاي دريافتني                                            

۱۱۷,۸۲۰(۹۷۹)۱۱۶,۸۴۱۱۰۶,۱۶۷
(۶,۳۴۰)کسر ميشود : اسناد پرداختني به اداره امور مالياتي 

۱۱۷,۸۲۰(۹۷۹)۱۱۶,۸۴۱۹۹,۸۲۷

۲-۷) مانده  حساب طلب از شرکتهاي گروه در تاريخ ترازنامه متشکل از اقالم ذيل مي باشد:

۱۳۹۰۱۳۸۹

ميليون ريالميليون ريال
۲۴,۷۸۶۲۰,۶۲۲ تهران بتون                                               

۱۲,۴۵۲۶,۶۹۸ساخت ونصب صنعتي البرز
۷,۸۵۱۰فوالد چدن دورود

۱,۹۹۵۱,۵۴۰بازرگاني صنايع سيمان فارس وخوزستان                                               
۵۹۷۵۹۷ سيمان دورود                            

۳۵۲۳۵۲خدماتي صنعت سيمان        
۳۲۰شرکت تحقيق و توسعه 

۲۰۱۹سيمان زنجان 
۴۲

۱۳صنايع سيمان غرب                     
۴۸,۰۹۰۲۹,۸۳۳

اسناد دريافتني تجاري - ساير اشخاص
حسابهاي دريافتني تجاري - ساير اشخاص 

۷ـ سايرحسابهاي دريافتني 

۶ـ حسابها و اسناد دريافتني تجاري

۱۳۹۰

نام شرکت

سيمان خزر

۱-۷) تا تاريخ تهيه گزارش مبلغ  ۱۴.۰۶۰ ميليون ريال از سرفصل فوق وصول شده است.

۱-۶) تا تاريخ تهيه گزارش مبلغ ۱.۵۷۴ ميليون ريال از سرفصل فوق وصول شده است.
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شرکت سيمان آبيک (سهامی عام)

يادداشتهای توضيحی صورتهای مالی 

سال مالی  منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۰

۸ـ موجودي مواد و كاال

۱۳۹۰۱۳۸۹

ميليون ريالميليون ريال

۹,۳۵۹۶,۱۸۳كاالي ساخته شده                                      
۹۱,۸۷۳۳۹,۸۳۹كاالي در جريان ساخت                                    

۷۴,۲۱۳۱۴,۹۵۹مواد اوليه                             
۳۴۰,۳۰۰۳۰۵,۸۲۷قطعات و لوازم يدكي                         

۱,۰۹۷۱,۵۲۶ساير موجوديها                                         
۵۱۶,۸۴۲۳۶۸,۳۳۴

۹ـ سفارشات وپيش پرداختها

۱۳۹۰۱۳۸۹
ميليون ريالميليون ريال

سفارشات خارجي:
۱۷,۷۵۵۱۹,۵۰۶        قطعات ولوازم يدکي

پيش پرداختها:
۱۲,۴۲۹۹,۳۷۴
۳,۹۵۴۵,۱۷۵
۱,۷۵۴۱,۰۵۰

                                   ۳۵,۸۹۲۳۵,۱۰۵

۱-۸) موجودي قطعات و لوازم يدكي و کاغذ و پاکت به ترتيب به بهاي تمام شده ۳۴۰.۳۰۰ و ۶۴.۷۹۷ ميليون ريال در مقابل  خطرات ناشي 

از آتش سوزي ،صاعقه ، انفجار و زلزله تا مبلغ ۲۸۶.۰۷۸ ميليون ريال نزد شركت بيمه معلم تحت پوشش قرارگرفته است .

        پيش پرداخت خريد كاال                                                    

        پيش پرداخت خريد خدمات                                                

        سايرپيش پرداختها

 ۱۰



شرکت سيمان آبيک (سهامی عام )

يادداشتهای توضيحی صورتهای مالی 

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۰

۲۰,۵۶۸۸,۶۷۲۰۰۲۹,۲۴۰۰۰۰۲۹,۲۴۰۲۰,۵۶۸ زمين 

۱,۱۸۲,۹۰۸۰۰۲۲۷,۸۲۶۱,۴۱۰,۷۳۴۱۵۱,۶۷۶۹۲,۰۳۵۰۲۴۳,۷۱۱۱,۱۶۷,۰۲۳۱,۰۳۱,۲۳۲ساختمان  

۲,۰۵۰,۸۹۲۱۱۰,۰۰۵۰۴۳۱,۷۳۹۲,۵۹۲,۶۳۶۲۹۹,۶۸۰۱۸۴,۴۱۲۰۴۸۴,۰۹۲۲,۱۰۸,۵۴۴۱,۷۵۱,۲۱۲ ماشين آالت وتاسيسات 

۵,۹۰۴۶۰۵۰۰۶,۵۰۹۴,۴۶۷۸۵۶۰۵,۳۲۳۱,۱۸۶۱,۴۳۷ ابزارآالت وقالبها

۱,۸۶۱۹۴۳۱,۱۶۳(۶۲۹)۰۲,۸۰۴۲,۱۷۳۳۱۷(۷۲۷)۳,۳۳۶۱۹۵ وسائط نقليه 

۱۳,۲۰۱۱۰,۱۳۲۱۰,۶۰۸(۵)۰۲۳,۳۳۳۱۱,۲۹۳۱,۹۱۳(۱۰)۲۱,۹۰۱۱,۴۴۲اثاثيه ومنصوبات

۳,۲۸۵,۵۰۹۱۲۰,۹۱۹(۷۳۷)۶۵۹,۵۶۵۴,۰۶۵,۲۵۶۴۶۹,۲۸۹۲۷۹,۵۳۳(۶۳۴)۷۴۸,۱۸۸۳,۳۱۷,۰۶۸۲,۸۱۶,۲۲۰

۱,۳۴۶,۰۰۱۰۰۰۱,۳۴۶,۰۰۱۱,۴۵۸,۶۷۶(۳۹۲,۴۷۲)۱,۴۵۸,۶۷۶۲۷۹,۷۹۷۰ داراييهاي درجريان تکميل

۱۲۹,۵۷۴۰۰۰۱۲۹,۵۷۴۲۲۱,۴۱۰(۱۴۴,۴۳۴)۲۲۱,۴۱۰۵۲,۵۹۸۰ پيش پرداختها وسفارشات سرمايه اي 

۶۱۳,۳۵۴۳,۶۰۲۱,۱۵۲۴,۷۵۴۶۰۸,۶۰۰۷۳۲,۴۱۱(۱۲۲,۶۵۹)۷۳۶,۰۱۳۰۰ اقالم سرمايه اي نزد انبار

۲,۴۱۶,۰۹۹۳۳۲,۳۹۵۰(۶۵۹,۵۶۵)۲,۰۸۸,۹۲۹۳,۶۰۲۱,۱۵۲۰۴,۷۵۴۲,۰۸۴,۱۷۵۲,۴۱۲,۴۹۷

۵,۷۰۱,۶۰۸۴۵۳,۳۱۴(۷۳۷)۰۶,۱۵۴,۱۸۵۴۷۲,۸۹۱۲۸۰,۶۸۵(۶۳۴)۷۵۲,۹۴۲۵,۴۰۱,۲۴۳۵,۲۲۸,۷۱۶

۱۰-دارائيهاي ثابت مشهود

استهالک انباشته 

دارائيهاي فروخته 

شده

۱۳۸۹

ارزش دفتري - ميليون ريال استهالک انباشته - ميليون ريال 

۱۳۹۰
مانده در پايان 

سال

مانده در ابتداي 

سال

استهالک سال 

مالي

بهاي تمام شده - ميليون ريال  

نقل وانتقاالت مانده در ابتداي سال
داراييهاي اضافه 

شده طي سال مالي

داراييهاي فروخته 

شده طي سال مالي
مانده در پايان سال شرح دارايي 

 ۱۱



شرکت سيمان آبيک (سهامی عام)

يادداشتهای توضيحی صورتهای مالی 

سال مالی  منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۰

۱۱ـ دارائيهاي نامشهود

۱۳۹۰۱۳۸۹
ميليون ريالميليون ريال

۸,۹۳۳۸,۹۴۱حق امتياز استفاده از خدمات عمومي (آب ، برق و ...)
۸,۹۳۳۸,۹۴۱

۱۲ـ سرمايه گذاريهاي بلند مدت 

۱۳۹۰۱۳۸۹
ميليون ريالميليون ريال

۴۷۴,۵۹۵۴۷۴,۴۳۷سرمايه گذاري درسهام شرکتها
۴۰,۰۰۰۳۰,۰۰۰سپرده هاي سرمايه گذاري بلندمدت بانکي 

۵۱۴,۵۹۵۵۰۴,۴۳۷

 ۵-۱۰) مانده سرفصلهاي دارائيهاي درجريان تکميل، پيش پرداختهاي سرمايه اي و اقالم سرمايه اي در انبار شامل مبلغ ۲.۰۸۸.۹۲۹ ميليون 

ريال دارائيهاي مرتبط  با پروژه توسعه و افزايش ظرفيت خطوط توليد مي باشد. عمده بخش هاي  پروژه فاز ۱ به بهره برداري رسيده است و 

فاز ۲ پروژه تا پايان سال ۹۰ به ميزان ۸۲ درصد پيشرفت داشته و انتظار مي رود در پايان نيمه اول سال ۹۱ بهره برداري از آن صورت گيرد. 

الزم به توضيح است مبلغ ۶۵۹.۵۶۵ ميليون ريال نقل و انتقاالت ناشي از بهره برداري ساختمان ، ماشين آالت و تاسيسات آسياب سيمان و 

بارگيرخانه خط ۱ و۲ در سال مورد گزارش مي باشد.

۶-۱۰) بخشي از زمينهاي شرکت توسط اهالي روستاي هيو مورد تعرض و تصرف قرار گرفته که شرکت عليه آنها اقامه دعوي نموده و 

مراجع ذيصالح قضايي راي بنفع شرکت صادر و در حال حاضر پيگيري اجراي احکام توسط شرکت در حال انجام مي باشد.

۴-۱۰) سه  قطعه زمين ششدانگ بشماره پالکهاي ۱۳۷۷ فــرعي از۶ اصلي و۱۵۶ فــرعي از ۳۶۶ اصلي و۱۵۷ فـــرعي از ۳۶۶ اصلي 

جمعاً حدود ۳۷۲ هکتار با کليه تأسيسات ، ماشين آالت ، تجهيزات و منصوبات و ابنيه حال و آتي شرکت در قبال تسهيالت در يافتي ارزي 

و ريالي از بانک صادارت ايران در رهن بانک مي باشد.

۲ـ۱۰) بجزء بخشي اززمينها اسناد مالکيت دارائيهاي انتقالي ازشرکت سيمان فارس وخوزستان به نام شرکت سيمان آبيک بصورت قطعي 

منتقل گرديده است.

۱ـ۱۰) دارائيهاي ثابت مشهود به  ميزان ۶.۱۳۵.۵۲۳ ميليون ريال درمقابل خطرات احتمالي ناشي ازحريق، سيل و زلزله از پوشش بيمه اي 

برخوردار بوده، ضمن اينكه وسائط نقليه شرکت نيز از پوشش بيمه اي شخص ثـالث و بدنه برخوردار مي باشند.

۳-۱۰) بهاي تمام شده پروژه افزايش ظرفيت واحد ۱ و ۲  شامل مبلغ ۹۴۱.۵۷۹ ميليون ريال سود تضمين شده تسهيالت مـــالي دريافتي 

بوده که مبلغ ۵۵۶.۰۷۸ ميليون ريال مربوط به خط ۱ بوده که در آبانماه ۸۸ به بهره برداري رسيده و مبلغ ۳۸۵.۵۰۱ ميليون ريال مابقي مربوط 

به  پروژه خط۲ ميباشد که مبلغ ۱۲۶.۷۸۱ ميليون ريال آن  در سال مورد گزارش بحساب اين دارائي منظور شده است.

 ۱۲



شرکت سيمان آبيک (سهامی عام)

يادداشتهای توضيحی صورتهای مالی 

سال مالی  منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۰

۱۳۸۹

ميليون ريالميليون ريالميليون ريال

شرکتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار:
۱,۰۰۷,۶۶۳۰/۰۶۷۱۰۰۷۸,۳۱۶۸,۱۹۰سيمان تهران

۳۳۹,۳۱۱۰/۰۰۸۳۳۹۱,۴۳۰۱,۴۱۹سيمان فارس و خوزستان
۷۰,۰۰۰۰/۰۵۶۷۰۹۴۰۹۴۰سيمان خاش
۱۳۹,۸۶۵۰/۰۳۴۱۴۰۸۲۴۸۲۴سيمان ايالم 

۱۱,۰۰۰۰/۰۰۳۱۱۱۳۱۳شرکت فارس نو
۳۳--۱۰۴سيمان اصفهان 

۴,۶۰۰۰/۰۰۲۵۳۳سيمان خزر
۵,۳۲۰۰/۰۰۲۵۶۶سيمان غرب 
۶,۳۹۷۰/۰۰۸۶۶۶سيمان دورود
-۰--۱۱۲سيمان بهبهان
-۰--۲فارسيت اهواز

۱۴۲۱-۱۴,۲۵۰ايرانخودرو
۱,۵۹۷۱۱,۵۶۲۱۱,۴۰۴جمع

شرکتهاي فرعي:
۱۱,۳۲۴,۸۳۸۹۸/۴۸۱۱,۳۲۴۲۷,۶۹۶۲۷,۶۹۶تهران بتون 

۱۱,۳۲۴۲۷,۶۹۶۲۷,۶۹۶
سايرشرکتها :

۱۰۱,۶۸۹,۹۵۹۱۵/۶۱۰۱,۶۹۰۴۱۷,۵۷۳۴۱۷,۵۷۳سيمان خوزستان 
۱۲,۴۰۴,۳۲۸۸/۸۶۱۲۴۰۴۱۲,۴۰۴۱۲,۴۰۴شرکت توسعه صادرات صنعت سيمان
۱,۹۳۸,۰۰۲۵۱,۹۳۸۳,۹۹۰۳,۹۹۰شرکت خدمات مهندسي سيمان فارس و خوزستان 
۶۰۰,۰۰۰۳۰۶۰۰۷۲۰۷۲۰بازرگاني صنايع سيمان فارس و خوزستان

۵۵,۰۰۰۷/۸۶۵۵۰۵۵۰۵۵۰تحقيق و توسعه صنعت سيمان 
۱۰,۰۰۰۰/۰۰۲۱۰۵۵۵۵ سيمان ساوه 

۴۰۴۰-۷۰/۰۰۱انجمن تخصصي مركز تحقيق و توسعه
۵۵۵-۵,۰۰۰شرکت سيمان گستران اترک

----۵۰پايانه احداث
۱۱۷,۱۹۷۴۳۵,۳۳۷۴۳۵,۳۳۷

۱۳۰,۱۱۸۴۷۴,۵۹۵۴۷۴,۴۳۷جمع کل 

۱-۱۲) سرمايه گذاري در سهام شرکتها بشرح زير تفکيک مي شود :

بهاي تمام شده ارزش اسمي
درصد سرمايه 

گذاري

۲-۱۲) سپرده سرمايه گذاري بلند مدت بانکي مربوط به سپرده بانکي نزد بانک ملت آبيک مي باشد.

تعداد سهام

۱۳۹۰

بهاي تمام شده

۱-۱-۱۲) ارزش بازارسرمايه گذاري درسهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار طبق تابلوي بورس اوراق بهادار در تاريخ 

۱۳۹۰/۱۲/۲۹ مبلغ ۳.۱۲۳ ميليون ريال است که در تاريخ ترازنامه از بهاي تمام شده آنها کمتر بوده که با عنايت به نگرش بلند مدت نسبت 

به سرمايه گذاريهاي فوق و اينکه قصد فروش آنها متصور نبوده است انتظار مي رود نرخ بازار سهام شرکتهاي مذکور افزايش يابد ذخيره اي 

بابت آنها در حسابها منظور نشده است.

 ۱۳



شرکت سيمان آبيک (سهامی عام)

يادداشتهای توضيحی صورتهای مالی 

سال مالی  منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۰

۱۳۹۰۱۳۸۹
ميليون ريالميليون ريال

۲,۰۹۵۲,۹۳۳حصه بلندمدت وام کارکنان 
۱,۶۱۶۱,۶۱۶ساير

۳,۷۱۱۴,۵۴۹

۱۳۹۰۱۳۸۹

ميليون ريالميليون ريال

۴,۲۲۱۴,۱۲۲فروشندگان کاال وخدمات 
۴,۰۷۰۵,۱۸۴فروشندگان مواداوليه

۱۵۶۱,۵۷۷ساير
۸,۴۴۷۱۰,۸۸۳

۱۵ـ سايرحسابها و اسناد پرداختني

۱۳۹۰۱۳۸۹
ميليون ريالميليون ريال

۰۱,۲۸۸اسناد پرداختني - ساير اشخاص                                                 

۲۵۶,۳۲۹۲۶۶,۵۲۲شركتهاي گروه  (۱۵-۱)
۱۲۰,۷۳۱۱۶۳,۸۶۶سپرده هاي پرداختني (۱۵-۲)

۱۹۰,۵۴۸۱۵۰,۳۰۰فروشندگان کاالوخدمات (۱۵-۳)
۳۷,۵۶۳۲۷,۹۴۰ساير اشخاص 

۶,۱۰۱۱۵,۸۸۳ذخيره هزينه هاي تحقق يافته پرداخت نشده 
۱۶,۱۳۶۱۲,۰۷۶عوارض

۳۲,۸۸۴۱۰,۴۰۵ذخيره هزينه هاي پرداختني طرح توسعه
۵,۳۰۷۴,۸۵۸بدهي به کارکنان 
۳,۳۳۸۲,۹۸۸مالياتهاي تکليفي

۲,۷۶۰۲,۵۱۷حق بيمه پرداختني
۲,۸۷۸۲,۱۳۳بدهي به شرکتهاي خارجي(شامل ۱۵.۱۶۸دالر و۱۶۸.۴۴۵ يورو)

۷,۵۱۹۲۲,۱۶۰ساير
۶۸۲,۰۹۴۶۸۲,۹۳۶

ساير حسابهاي پرداختني :

۱۳ـ سايردارائيها

۳-۱۲) با توجه به متغيرهاي حاکم بر شرايط فعلي صنعت سيمان از جمله آزاد سازي نرخ فروش ، اجراي مرحله دوم طرح هدفمندي يارانه 

ها ، نوسان نرخ ارز و... امکان محاسبه ارزش اقتصادي شرکت سيمان خوزستان ميسر نبوده ، ضمن اينکه با توجه به درصد سرمايه گذاري 

در شرکت سيمان خوزستان و همچنين حضور سهامداران عمده صنعت سيمان در منطقه خوزستان ، ميزان سرمايه گذاري (بلوکي) و شرايط 

بازار و عملکرد ساير کارخانجات سيماني منطقه و عنايت به بهره برداری از خط توليد پروژه جديد شرکت مذکور ، بنظر اين شرکت ارزش 

معامالتي سرمايه گذاري مذکور بمراتب بيشتر از بهاي تمام شده آن مي باشد.

۱۴ـ حسابهاي پرداختني تجاري 

 ۱۴



شرکت سيمان آبيک (سهامی عام)

يادداشتهای توضيحی صورتهای مالی 

سال مالی  منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۰

۱-۱۵) مانده  حساب شرکتهاي گروه در تاريخ ترازنامه متشکل از اقالم ذيل مي باشد:

۱۳۹۰۱۳۸۹
ميليون ريالميليون ريال

۲۵۴,۳۴۴۲۶۵,۰۱۵ سيمان فارس وخوزستان  
۱,۲۰۹۱۸۶خدمات مهندسي سيمان فارس وخوزستان                         

۴۷۷۴۸۳ سيمان فارس نو                            
۲۹۸۲۹۸سيمان خاش 
۱۰فارسيت اهواز

۰۵۰۰سيمان فارس                            
۰۴۰تحقيق وتوسعه صنعت سيمان 

۲۵۶,۳۲۹۲۶۶,۵۲۲

۱-۱-۱۵) مانده بدهي به شرکت سيمان فارس وخوزستان بشرح ذيل تفکيک مي گردد:
مبلغ به ميليون ريال

۲۶۵,۰۱۵مانده اول سال
(۱۰,۹۴۵)تعديل مطالبات سيمان خوزستان 

۲۷۴ساير
۲۵۴,۳۴۴

۱۶ـ پيش دريافتها                                                                                                                                      

مبلغ   مقدار مبلغ   مقدار 

ميليون ريالتنميليون ريالتن

۲۱۳,۶۵۸۱۳۵,۹۴۵۳۲۴,۵۰۳۱۷۵,۷۲۵پيش دريافت محصوالت داخلي  

۱۲,۵۱۷۶,۷۹۷۷,۴۵۸۳,۸۵۹

۱۴۲,۷۴۲۱۷۹,۵۸۴

نام شرکت

پيش دريافت محصوالت صادراتي 

 پيش  دريافت فروش  محصوالت طبق  مقررات و ضوابط تصويب شده به  مشتريان مي باشد كه مبالغ مزبور براساس برنامه  زمانبندي توليدات 

 آتي  از آنان دريافت شده است و معادل ۲۰ روزظرفيت توليد فعلي شرکت ميباشد.

۳-۱۵) بدهي به فروشندگان کاال و خدمات عمدتاً مربوط به بدهي به شرکت گاز و برق و تامين کنندگان قطعات و لوازم يدکي بوده که تا تاريخ 

تهيه گزارش مبلغ ۴۴.۰۰۰ ميليون ريال آن تسويه گرديده است.

۱۳۸۹ ۱۳۹۰

۲-۱۵) سپرده هاي پرداختني شامل سپرده حسن انجام کار، سپرده حق بيمه وسپرده شرکت درمزايده ومناقصه بوده که عمدتا" مربوط به پيمانکاران 

پروژه توسعه و  افزايش ظرفيت شرکت ميباشد.

 ۱۵



شرکت سيمان آبيک (سهامی عام )

يادداشتهای توضيحی صورتهای مالی 

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۰

۱۷- ذخيره ماليات 

نحوه تشخيص و مرحله رسيدگي۱۳۸۹- ميليون ريال 

ماليات

مـانده ذخيرهمـانده ذخيره تاديه شـده قطعي شدهتشخيص شده ابرازي درآمدمشمول ماليات سود(زيان )ابرازيسال مالي

قطعي شده ۲۸۳,۸۸۵۲۵۰,۴۰۲۳۴,۲۱۵۸۴,۹۷۷۳۸,۱۸۴۳۸,۱۸۴۰۰سال مالي منتهي به ۸۵/۱۲/۲۹

درجريان رسيدگي کميسيون ماده ۲۵۱ مکرر ۴۴۹,۴۷۳۲۹۸,۵۷۰۴۳,۳۱۶۷۵,۵۷۰۸۴,۶۰۵۸۴,۶۰۵۰۰سال مالي منتهي به ۸۶/۱۲/۲۹

قطعي شده ۵۳۳,۳۴۹۳۶۰,۲۸۸۸۹,۸۰۲۹۳,۷۲۶۱۰۰,۳۲۳۹۵,۵۹۱۴,۷۳۲۷,۸۴۵سال مالي منتهي به ۸۷/۱۲/۳۰

هيئت حل اختالف ۳۱۴,۶۱۲۵۶,۱۰۱۱۳,۹۸۳۴۸,۷۱۴۱۳,۹۸۳۰۴۵۷سال مالي منتهي به ۸۸/۱۲/۲۹

رسيدگي نشده ۰۰--۲۳۳,۱۰۳سال مالي منتهي به ۸۹/۱۲/۲۹

رسيدگي نشده ۲۶۷,۰۶۶۱۴۴,۴۸۲۳۶,۰۱۲۳,۱۷۰۳۲,۸۴۲۰

۳۷,۵۷۴۸,۳۰۲

۳-۱۷) ماليات عملکرد سالهاي ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ با توجه به استفاده از معافيت مالياتي موضوع ماده ۴ قانون تسهيل و نوسازي صنايع کشور به ترتيب مبلغ ۱۶۸.۶۵۵ ميليون ريال و ۷۱.۳۴۵ ميليون ريال و همچنين 

ساير معافيتها شامل معافيت صادراتي ، معافيت سود سهام شرکتها و .... محاسبه و در حسابها منظور شده است.

۲-۱۷) برگ تشخيص عملکرد سال مالي ۱۳۸۸ به مبلغ ۳۴.۷۳۱ ميليون ريال بيش از ذخيره منظور شده در حسابها ، توسط مقامات مالياتي صادر شده است که عمدتاً ناشي از عدم پذيرش معافيت مالياتي 

موضوع ماده ۴ قانون تسهيل و نوسازي صنايع کشور بوده که شرکت نسبت به اين امر معترض بوده  و موضوع در هيئت حل اختالف مالياتي استان البرز در دست رسيدگي مي باشد.

     ماليات  بردرآمد شرکت براي کليه سالهاي قبل از سال مالي منتهي به ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ بجز سال مالي منتهي به ۱۳۸۶/۱۲/۲۹قطعي و تصفيه شده است.

    خالصه وضعيت ذخيره ماليات(ماليات پرداختني) براي دوره مالي منتهي به ۸۵/۱۲/۲۹ تا سال مالي منتهي به  ۹۰/۱۲/۲۹  بشرح جدول  زير مي باشد:

۱۳۹۰- ميليون ريال 

۱-۱۷) شرکت نسبت به راي شوراي عالي مالياتي  سال مالي منتهي به ۸۶/۱۲/۲۹  معترض و موضوع به کميسيون ماده ۲۵۱ مکرر ارجاع که تا تاريخ تهيه گزارش منجر به صدور راي نگرديده است.

سال مالي منتهي به ۹۰/۱۲/۲۹

 

  ۱۶

    



شرکت سيمان آبيک (سهامی عام)

يادداشتهای توضيحی صورتهای مالی 

سال مالی  منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۰

۱۳۹۰۱۳۸۹
ميليون ريال ميليون ريال 

۲۸۸,۲۴۰۹۴,۲۰۰شرکت سيمان فارس و خوزستان 
۱,۳۵۹۴۷۵شرکت سيمان فارس 

۱,۴۶۵۴۷۵شرکت سيمان فارس نو
۱,۴۶۵۴۷۵شرکت  خدمات مهندسي سيمان فارس و خوزستان 

۹۹۰۰شرکت سيمان بهبهان 
۲۹۳,۵۱۹۹۵,۶۲۵

تجديد ارائه شده 

 الف - به تفكيك تامين كنندگان تسهيالت 
۱۳۹۰۱۳۸۹

ميليون ريالميليون ريال

تسهيالت ارزي:
۱,۳۵۶,۶۳۹۱,۰۳۴,۵۸۹بانک صادرات (ازمحل صندوق ذخيره ارزي شامل ۱۶.۷۲۱.۹۵۲ دالر و ۷۱.۲۹۹.۳۹۲ يورو)

۴۴۰,۱۰۷۵۲۸,۱۶۰بانک صادرات (فاينانس شامل ۲۷.۲۴۷.۸۱۱ يورو)
۲۵۰,۰۱۲۳۱۶,۸۷۵بانک ملي P.L.C لندن (شامل ۲۰.۳۹۲.۵۲۲ دالر)

۰۶,۲۵۶بانک توسعه صادرات (۴۲۵.۷۴۲ يورو)
۲,۰۴۶,۷۵۸۱,۸۸۵,۸۸۰جمع ( شامل ۹۸.۵۴۷.۲۰۵ يورو و ۳۷.۱۱۴.۴۷۴ دالر)

تسهيالت ريالي:
۰۲۸۴,۲۳۹بانک پارسيان 

۲۶۲,۹۴۷۲۵۸,۵۳۱
۲۸۲,۱۱۵۱۹۲,۴۵۵بانک ملي شعبه سيمان                       

۲۰۵,۴۷۱۴۸,۶۷۴بانک پاسارگاد 
۳۵۷,۰۹۸۳۰۷,۹۴۴بانك ملت آبيک        

۰۲۶,۳۳۶
۲۳,۸۴۹۱۸,۳۸۲

۰۶,۵۷۵بانك توسعه صادرات
۱,۱۳۱,۴۸۰۱,۱۴۳,۱۳۶
۳,۱۷۸,۲۳۸۳,۰۲۹,۰۱۶

(۱,۸۰۴,۸۲۸)(۱,۷۲۹,۵۷۴)حصه بلندمدت                            
۱,۴۴۸,۶۶۴۱,۲۲۴,۱۸۸

ب ـ به تفكيك نرخ سود و كارمزد
۱۳۹۰۱۳۸۹

ميليون ريالميليون ريال

۱۸۴۹۲,۲۶۷۶۷۱,۹۸۹ تا %۲۵
۱۰۱,۰۲۸,۴۹۶۱,۳۲۲,۴۳۸ تا %۱۷                                 

۱,۶۵۷,۴۷۵۱,۰۳۴,۵۸۹تا %۴
۳,۱۷۸,۲۳۸۳,۰۲۹,۰۱۶

۱۹ـ تسهيالت مالي دريافتي 

تسهيالت مالــي فوق شامل ۳۰۴.۴۱۰ ميليون ريال و ۶۶.۲۵۶ ميليون ريال بهره تحقق يافته پرداخت نشده به ترتيب ارزي و ريالي مي باشد.

۱-۱۹) خالصه وضعيت تسهيالت مالي دريافتي بر حسب مباني مختلف بشرح زير است :

جمع 

بانک سپه 
بانک کار آفرين 

بانک صادرات

جمع تسهيالت 

۱-۱۸) مانده سود سهام پرداختني مربوط به سود سهام تقسيم شده در سال ۱۳۸۹ و سنوات قبل مي باشد.

۱۸- سود سهام پرداختني 

مانده حساب سود سهام پرداختني در تاريخ ترازنامه متشکل از اقالم ذيل مي باشند:

 ۱۷



شرکت سيمان آبيک (سهامی عام)

يادداشتهای توضيحی صورتهای مالی 

سال مالی  منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۰

ج ـ به تفكيك زمانبندي پرداخت 

۱۳۹۰
ميليون ريال

۱۳۹۱۱,۴۴۸,۶۶۴
۱۳۹۲۱,۷۲۹,۵۷۴ و پس از آن                            

۳,۱۷۸,۲۳۸

د ـ به تفكيك نوع وثيقه

۱۳۹۰۱۳۸۹
ميليون ريالميليون ريال

۲,۸۲۱,۱۴۰۲,۷۲۱,۰۷۲تسهيالت با وثيقه - ملک ، سفته و چک                
۳۵۷,۰۹۸۳۰۷,۹۴۴تسهيالت بدون وثيقه                 

۳,۱۷۸,۲۳۸۳,۰۲۹,۰۱۶

 گردش حساب مزبورطي سال مالي بشرح زير است :

۱۳۹۰۱۳۸۹
ميليون ريالميليون ريال

۲۹,۵۶۷۲۴,۶۰۰مانده درابتداي سال
(۱,۶۲۰)(۱,۸۵۵)پرداخت شده طي سال

۸,۴۵۹۶,۵۸۷ذخيره  تأمين شده  
۳۶,۱۷۱۲۹,۵۶۷ مانده در پايان سال

درصدسهامتعداد سهامدرصدسهامتعداد سهام

۱,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰۹۷.۸۹۱,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰۹۷.۸۹شرکت سيمان فارس وخوزستان (سهامي عام)
۹,۰۰۰,۰۰۰۰.۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰۰.۵۰شرکت خدمات مهندسي(سهامي خاص) 

۹,۰۰۰,۰۰۰۰.۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰۰.۵۰شرکت سيمان فارس نو (سهامي عام)
۹,۰۰۰,۰۰۰۰.۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰۰.۵۰شرکت سيمان بهبهان(سهامي عام)
۹,۰۰۰,۰۰۰۰.۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰۰.۵۰شرکت سيمان فارس(سهامي عام )

۲,۰۳۹,۷۴۵۰.۱۱۲,۰۳۹,۷۴۵۰.۱۱شرکت بازرگاني سيمان فارس و خوزستان (سهامي خاص)
-۰-۵۰۰شرکت ساخت و نصب صنعتي البرز (سهامي خاص)

۰۰۵۰۰۰شرکت تهران بتون (سهامي خاص)
۱,۸۰۲,۰۴۰,۲۴۵۱۰۰۱,۸۰۲,۰۴۰,۲۴۵۱۰۰

سرمايه شرکت به مبلغ ۱.۰۸۰۲.۰۴۰  ميليون ريال بوده و سهامداران شرکت در تاريخ ترازنامه بشرح زير مي باشد:
۱۳۹۰۱۳۸۹

نام سهــامدار

۲۰ـ ذخيره  مزاياي پايان خدمت كاركنان 

۲-۱۹) تسهيالت مالي  ارزي دريافتي به مبلغ ۲.۰۴۶.۷۵۸ ميليون ريال شامل مبلغ ۱.۷۴۲.۳۴۸ ميليون ريال (شامل ۳۲.۴۴۴.۳۷۴ دالر و 

۸۳.۲۴۵.۴۰۱  يورو) اصل وام و مبلغ ۳۰۴.۴۱۰ ميليون ريال (شامل ۴.۶۷۰.۱۰۰ دالر و  ۱۵.۳۰۱.۸۰۲ يورو ) سود تضمين شده و جرائم 

تاخير تسهيالت ارزي مي باشد.

۲۱ـ سرمايه 

طبق مصوبه هيئت مديره شرکت تهران بتون مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۰۸ تعداد ۵۰۰ سهم از سهام شرکت مذبور به شرکت ساخت و نصب صنعتي 

البرز (سهامي خاص) واگذار گرديد.

 ۱۸



شرکت سيمان آبيک (سهامی عام)

يادداشتهای توضيحی صورتهای مالی 

سال مالی  منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۰

مبلغ   مقدار مبلغ   مقدار 

ميليون ريالتنميليون ريالتن

داخل کشور :
۱,۴۶۹,۳۴۰۷۹۲,۹۵۵۱,۱۴۲,۴۳۸۵۵۴,۸۳۷سيمان فله تيپ۲                                                    

۳۲,۶۰۶۱۷,۶۲۹۶۶,۲۱۶۳۲,۱۴۴سيمان فله پوزوالني                          
۱,۳۹۲,۰۰۸۸۴۳,۰۰۳۱,۲۳۷,۰۱۵۶۷۸,۸۳۹سيمان كيسه تيپ ۲                                

۲,۸۹۳,۹۵۴۱,۶۵۳,۵۸۷۲,۴۴۵,۶۶۹۱,۲۶۵,۸۲۰
۳۰۳,۲۸۲۱۱۷,۹۹۶۵۷۵,۵۰۶۲۲۸,۶۶۵

۳,۱۹۷,۲۳۶۱,۷۷۱,۵۸۳۳,۰۲۱,۱۷۵۱,۴۹۴,۴۸۵جمع فروش داخلي 
صادراتي :

۴۹,۹۷۹۲۷,۲۹۴۱۷۴,۱۱۳۸۹,۲۶۸سيمان کيسه تيپ ۲
۱,۸۸۷۱,۱۷۰۲,۹۳۵۱,۳۹۰سيمان فله تيپ ۲

۵۱,۸۶۶۲۸,۴۶۴۱۷۷,۰۴۸۹۰,۶۵۸
۱۱,۱۰۳۵,۵۵۱۰۰

۶۲,۹۶۹۳۴,۰۱۵۱۷۷,۰۴۸۹۰,۶۵۸جمع فروش صادراتي 
۳,۲۶۰,۲۰۵۱,۸۰۵,۵۹۸۳,۱۹۸,۲۲۳۱,۵۸۵,۱۴۳جمع فروش سيمان و کلينکر

۱۳۰,۰۰۰۳۵۱۰۰پاکت 
(۱۷,۹۷۸)۰کسر ميشود : تخفيفات فروش 

۱,۸۰۵,۹۴۹۱,۵۶۷,۱۶۵فروش خالص 

۱-۲۳) جدول مقايسه اي فروش و بهاي تمام شده محصوالت توليدي بشرح ذيل ميباشد:

درصد سود ناخالص به سود ناخالصبهاي تمام شده فروش 

فروش
ميليون ريالميليون ريالميليون ريال

۳۶۴,۳۰۴۴۱.۸۶(۵۰۵,۹۹۳)۸۷۰,۲۹۷کيسه اي                            
۳۶۴,۲۳۶۴۴.۸۷(۴۴۷,۵۱۸)۸۱۱,۷۵۴فله اي 

۱,۶۸۲,۰۵۱(۹۵۳,۵۱۱)۷۲۸,۵۴۰۴۳.۳۱

۷۹۲۲.۵۱(۲۷۲)۳۵۱پاکت 
۴۲,۹۸۱۳۴.۷۹(۸۰,۵۶۶)۱۲۳,۵۴۷کلينکر

۱,۸۰۵,۹۴۹(۱,۰۳۴,۳۴۹)۷۷۱,۶۰۰۴۲.۷۳

طبق مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصالحيه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۷۴ اساسنامه مبلغ  ۱۱.۵۳۲ ميليون ريال از محل سود سال به 

اندوخته قانوني منتقل شده است . بموجب مفاد مواد يادشده تارسيدن مانده اندوخته قانوني به ده درصد سرمايه شرکت، انتقال يک بيستم 

ازسود خالص شرکت به اندوخته فوق الذکر الزامي است. اندوخته قانوني قابل انتقال به سرمايه نيست وجزء درهنگام انحالل شرکت ، قابل 

تقسيم بين سهامداران    نمي باشد .

۲۳ـ فروش خالص

۲۲ـ اندوخته قانوني

۱۳۸۹

کاالي درجريان ساخت (کلينکر)

نرخ فروش سيمان پاکتي و فله اي  در تاريخ ۱۳۹۰/۰۴/۱۵ طبق مصوبه انجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان به ازاء هرتن به ترتيب از 

مبلغ ۵۶۵.۰۰۰ و ۵۰۰.۰۰۰ ريال به مبلغ  ۶۵۸.۳۲۰ و ۵۹۰.۷۲۰ ريال افزايش يافته است.

۱۳۹۰

کاالي درجريان ساخت (کلينکر)

 ۱۹



شرکت سيمان آبيک (سهامی عام)

يادداشتهای توضيحی صورتهای مالی 

سال مالی  منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۰

۱۳۹۰۱۳۸۹
ميليون ريالميليون ريال

۱۵۷,۳۱۱۱۲۹,۶۹۰موادمستقيم مصرفي (۲۴-۱)                              
۵۳,۶۷۴۴۷,۵۱۷دستمزد مستقيم (۲۴-۲)

۹۰۲,۴۲۸۶۲۲,۶۳۶سربارتوليد (۲۴-۲)                                     
(۴۱,۸۲۶)(۲۴,۸۲۱) هزينه هاي جذب نشده توليد             

۱,۰۸۸,۵۹۲۷۵۸,۰۱۷جمع هزينه هاي توليد
اضافه ميشود:                      

۳۹,۸۳۹۷۴,۵۶۵موجودي  كاالي  در جريان  ساخت  اول سال مالي                                  
۹۶۷۶۳۶خريد كاالي درجريان ساخت                      

کسرميشود:                                                         

(۹۱,۸۷۳)(۳۹,۸۳۹)
۱,۰۳۷,۵۲۵۷۹۳,۳۷۹بهاي تمام شده كاالي ساخته شده                  

اضافه ميشود:
۶,۱۸۳۶,۴۲۰موجودي  كاالي  ساخته  شده  اول  سال  مالي                   

۱,۰۴۳,۷۰۸۷۹۹,۷۹۹بهاي تمام شده كاالي آماده براي فروش 
كسر ميشود:    

(۶,۱۸۳)(۹,۳۵۹)موجودي  كاالي  ساخته  شده   پايان سال مالي             
۱,۰۳۴,۳۴۹۷۹۳,۶۱۶بهاي تمام شده كاالي فروش رفته                  

مبلغ   مقدار مبلغ   مقدار 
ميليون ريالتنميليون ريالتن

۱,۴۶۴,۷۳۷۳۴,۰۶۴۱,۳۴۱,۰۳۴۲۸,۳۰۵سنگ آهك توليدي                   

۳,۷۶۰,۴۳۰۲۸,۸۶۸۳,۳۹۹,۴۸۹۲۲,۲۶۴خاك                                     

۶۸,۴۳۶۱۲,۴۱۲۸۴,۱۳۸۱۱,۱۸۱سنگ آهن                                    
۸۵,۳۶۵۱۰,۰۵۷۶۹,۴۹۵۷,۱۸۹سنگ گچ                                     
۵,۷۰۱۲۹۱۱۲,۶۰۵۵۶۱پوزوالن                                    

۳۹,۲۵۰۴,۸۶۸۱۰,۷۱۳۱,۱۵۶بوکسيت
۹۰,۵۶۰۷۰,۶۵۶

مواد اوليه  پاکت :

۳۹,۷۷۷۱,۵۳۶کاغذ 
۱,۲۰۷۶۳چسب و مرکب 

۲۵,۷۶۷۵۷,۴۳۵کيسه و پاکت خريداري
۶۶,۷۵۱۵۹,۰۳۴
۱۵۷,۳۱۱۱۲۹,۶۹۰

۱ـ۱ـ۲۴) بهاي سنگ آهك توليدي طي سال مالي مورد گزارش بشرح ذيل است.

۱۳۹۰۱۳۸۹
ميليون ريالميليون ريال

۱۲,۷۹۸۱۱,۰۸۳هزينه هاي مواد اوليه                              
۱۵,۰۶۲۱۲,۰۳۷هزينه هاي بارگيري  وحمل  مواداوليه 

۱,۶۹۶۱,۲۹۳هزينه هاي حقوق ودستمزد 
۴,۵۰۸۳,۸۹۲هزينه هاي تسهيمي و سربار

۳۴,۰۶۴۲۸,۳۰۵

۱۳۸۹

۱ـ۲۴) مواد اوليه مصرف شده  شامل اقالم زير مي باشد:

موجودي كاالي  در جريان   ساخت   پايان  سال مالي                    

جدول بهاي تمام شده كاالي فروش رفته ارائه  شده  بشرح زير است :

۱۳۹۰

۲۴ـ بهاي تمام شده كاالي فروش رفته 

 ۲۰



شرکت سيمان آبيک (سهامی عام)

يادداشتهای توضيحی صورتهای مالی 

سال مالی  منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۰

۲ـ۲۴) هزينه هاي دستمزد مستقيم و سربار توليد از اقالم  زير تشكيل شده است:

۱۳۹۰۱۳۸۹۱۳۹۰۱۳۸۹
ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال

۲,۲۶۷۱,۳۷۲۱۹,۶۰۵۱۸,۳۰۸دستمزد ثابت                                       
۱,۵۶۵۱,۰۰۲۱۵,۵۴۶۱۳,۲۲۷اضافه كاري ونوبتكاري                                        

۴۹۷۲۵۰۵,۸۳۴۴,۸۶۸مزاياي پايان خدمت                              
۱,۲۹۶۱,۳۲۰۱۲,۶۹۴۱۱,۹۹۵بهره وري افزايش توليد وآکورد

۴۶,۵۸۰۴۲,۵۲۵۵۴,۹۹۶۴۹,۳۳۴هزينه  دستمزد كارمزدي  و مقاطعه كاري و تعميراتي                  
۳,۱۶۴۲,۳۴۱۳۰,۱۱۱۲۳,۹۲۲هزينه هاي متفرقه پرسنلي                               

۰۰۵,۷۹۵۴,۵۹۸هزينه غذاي کارکنان
۰۰۳,۴۳۳۳,۲۱۴هزينه اياب و ذهاب

۰۰۱۴۵,۱۸۹۸۱,۹۷۱برق مصرفي
۰۰۲۲۸,۵۹۷۸۵,۳۰۹مازوت و گاز مصرفي 

۰۰۴۶,۸۰۱۴۲,۹۴۱نسوز مصرفي 
۰۰۱۹,۹۱۵۵,۱۱۴مواد سايشي مصرفي 

۰۰۶,۱۴۳۵,۲۷۰روغن مصرفي 
۰۰۵۰,۱۲۳۳۴,۷۸۵قطعات مصرفي 

۰۰۲,۸۱۶۴,۱۲۷ساير مواد مصرفي - متفرقه 
۰۰۲۷۵,۵۵۸۲۴۶,۹۳۰استهالک اموال ، ماشين آالت و تجهيزات 

۰۰۷,۲۳۵۹,۳۴۲ساير هزينه ها 
۵۵,۳۶۹۴۸,۸۱۰۹۳۰,۳۹۱۶۴۵,۲۵۵

كسرميگردد:                    

۰۰(۱,۲۹۳)(۱,۶۹۵)هزينه حقوق و  دستمزد  معدن سنگ آهك     

(۲۲,۶۱۹)(۲۷,۹۶۳)۰۰سربار تسهيمي به دواير و شرکتهاي همجوار
۵۳,۶۷۴۴۷,۵۱۷۹۰۲,۴۲۸۶۲۲,۶۳۶

سربار توليد

۲-۱-۲۴ كليه مواد مورد نياز براي ساخت سيمان ازمنابع داخلي تامين مي گردد. مضافا "اينکه زمينهاي متعلق به  شرکت ازلحاظ ذخائر سنگ آهك و 

خاك بسيار غني بـوده و فقط سنگ پوزوالن، سنگ آهن و سنگ گچ از معادن آبيك، شمس آباد اراك و حسن آباد خريداري مي شود و لوازم يدكي 

وفني مورد نياز شرکت  نيز عمدتا" از منابع داخلي تأمين مي گردد.

دستمزد مستقيم

۱-۲-۲۴) علت افزايش برق ، مازوت و گاز مصرفي عمدتاً به دليل افزايش نرخ ناشي از اجراي طرح هدفمند سازي يارانه ها از اواخر آذر ماه ۸۹   

 مي باشد.
۲-۲-۲۴) علت افزايش مواد نسوز و سايشي و قطعات مصرفي ناشي از هزينه هاي پس از بهره برداري آسياب سيمان در سال مورد گزارش ، 

تعميرات انبار کلينکر ، کوره واحد ۱ و مواد خام آسياب لوشه مي باشد.

۳-۲-۲۴) علت کاهش هزينه پاکت و کيسه مصرفي ناشي از ادغام شرکت پاکت سازي بوده که بهاي تمام شده پاکت پس از ادغام جزء بهاي تمام 

شده محصول محاسبه  شده است و هزينه هاي  منظور شده در دوره جاري فقط مربوط به بهاي کيسه مصرفي خريداري شده مي باشد.

 ۲۱



شرکت سيمان آبيک (سهامی عام)

يادداشتهای توضيحی صورتهای مالی 

سال مالی  منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۰

ظرفيت معمولتوليد واقعيظرفيت معمولتوليد واقعيظرفيت اسمي واحد اندازه گيري

۷,۱۴۰,۰۰۰۵,۳۳۰,۲۶۳۶,۰۹۷,۳۲۵۴,۸۳۶,۰۰۱۶,۰۴۷,۶۳۹تنتوليد مواد خام 
۳,۷۵۰,۰۰۰۳,۲۹۳,۹۵۸۳,۷۵۰,۰۰۰۲,۹۳۵,۲۳۴۳,۶۵۰,۰۲۳تنتوليد کلينکر
۳,۰۰۰,۰۰۰۲,۹۴۱,۳۳۴۲,۴۷۹,۰۹۳۲,۶۱۶,۶۴۳۲,۴۵۲,۸۰۰تنتوليد سيمان 

۱۳۹۰۱۳۸۹
ميليون ريالميليون ريال

۲۰,۰۴۹۱۴,۷۶۹حقوق و دستمزد و مزايا                                     
۲,۱۲۸۱,۴۶۹ مزاياي پايان خدمت                                            

۳,۹۵۹۳,۸۳۶بهره وري افزايش توليد وآکورد
۲۰۷۳۲,۱۶۵هزينه دستمزدپيمانكاران                                         

۴۳۶۶۴,۵۶۲حق الزحمه وحق المشاوره                                 
۷۳۶۱۶,۴۵۲هزينه گاز مصرفي                                        
۲۸۲۰۸۵۹هزينه برق مصرفي                                        

۱۲۴۵۶۹۱ابزارولوازم وقطعات مصرفي                               
۳۷۷۰۴,۸۱۱استهالك                                                     

۳۰۶۹۳,۲۱۴بيمه وعوارض
۱,۵۸۹۴۹,۰۲۲کرايه حمل کلينکر  فروش رفته 

۳,۳۸۰۹,۲۷۹ساير                                                     
۵۵,۸۰۹۱۰۱,۱۲۹

۲۲,۱۰۰۱۸,۰۲۷اضافه  ميشود: سربارتسهيمي
(۳,۵۰۱)(۶,۳۱۷)کسر ميشود : سهم  هزينه هاي  اداري  تسهيمي به شرکتهاي تابعه و واحد توسعه

۷۱,۵۹۲۱۱۵,۶۵۵

۲۶ـ خالص ساير درآمدها و هزينه هاي عملياتي 

۱۳۹۰۱۳۸۹

ميليون ريالميليون ريال

۱۰,۱۹۲۲,۹۴۶سود حاصل ازسرمايه گذاري درسهام شرکتهاي گروه                                           
۰۱۲,۴۰۴درآمد حاصل از ايجاد سرمايه گذاري ها 

(۱۸۰)۵,۷۵۷خالص كسري واضافه انبار 
(۴۱,۸۲۶)(۲۴,۸۲۰)هزينه هاي جذب نشده                                      

(۳۱۱)۲۵ساير 
(۸,۸۴۶)(۲۶,۹۶۷)

۳ـ۲۴) مقايسه توليد شرکت در سال مورد گزارش با ظرفيت اسمي و معمول(عملي) ، نتايج زير را نشان مي دهد :
۱۳۹۰

۱-۲۵) حجم کلينکر فروش رفته ، تحويل در مقصد نسبت به دوره مشابه قبل کاهش داشته است به همين دليل هزينه کرايه حمل  کاهش 

داشته است

۱۳۸۹

ظرفيت معمول در جدول فوق بر مبناي ساعت کار معمول در روزهاي کاري شرکت طبق تقويم ساالنه تعيين شده است. افزايش توليد واقعي نسبت 

به ظرفيت معمول ناشي از انجام توليد در خارج از ساعت کار عادي شرکت و بصورت اضافه کاري مي باشد.

 ۲۵ـ هزينه هاي  فروش ، اداري و عمومي 

 ۲۲



شرکت سيمان آبيک (سهامی عام)

يادداشتهای توضيحی صورتهای مالی 

سال مالی  منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۰

۲۷ـ هزينه هاي مالي 

طبقه بندي هزينه هاي مالي برحسب  تامين کنندگان تسهيالت به قرار زير است :

۱۳۹۰۱۳۸۹

ميليون ريالميليون ريال

۲۳۲,۹۵۹۳۱۹,۹۱۷تسهيالت دريافتي از بانکها
۲,۲۸۳۳,۱۰۹ساير

۲۳۵,۲۴۲۳۲۳,۰۲۶

۲۸ـ خالص ساير درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي

۱۳۹۰۱۳۸۹

ميليون ريالميليون ريال

۲۸,۹۱۴۳۲,۷۵۳
۴,۷۷۶۴,۴۸۵

۳۱۶۲۲۲درآمدحاصل  ازفروش  دارائيهاي ثابت مشهود                   

۱,۲۲۵۱,۲۰۷درآمد اجاره                                             

(۱۲۹,۸۸۶)(۲۳۶,۹۰۰)زيان حاصل از تسعير ارز (۲۸-۱)                                         

۱۱,۸۳۳۲۱,۲۷۱سود حاصل از فروش اجناس اسقاطي

(۴,۸۵۰)۹۸۱ساير
(۱۸۸,۸۵۵)(۷۴,۷۹۸)

يکساله يکساله 

منتهي به۱۳۸۹/۱۲/۲۹منتهي به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹

ميليون ريالميليون ريال

۶۹۱,۱۶۲۶۳۰,۹۲۷

(۸۷,۷۱۹)(۵۵,۸۴۸)

۶۰۳,۴۴۳۵۷۵,۰۷۹

(۴۲۴,۰۹۷)(۳۹۷,۸۲۴)

۵۱,۲۷۳۵۵,۸۴۸

(۳۷۲,۸۲۴)(۳۴۱,۹۷۶)

۲۳۰,۶۱۹۲۳۳,۱۰۳

۱,۸۰۲,۰۴۰۱,۵۷۷,۰۴۰

۳۳۵۳۶۵

(۲۰۷)(۲۱۷)

۱۲۸۱۴۸

ماليات

سود عملياتي پس از کسر ماليات

زيان غير عملياتي

29- عايدي  هر سهم 

سود عملياتي

زيان غير عملياتي هر سهم_ريال

سود هر سهم_ريال

زيان غير عملياتي پس از کسر ماليات

سود حاصل ازسرمايه گذاري در شرکتها

سود حاصل ازسرمايه گذاري در اوراق مشارکت و سپرده هاي بانکي                     

صرفه جويي ماليات

سود پس از کسر ماليات

ميانگين تعداد سهام(هزار سهم)

سود عملياتي هر سهم_ريال

۱-۲۸) زيان تسعير ارز عمدتا" ناشي از تفاوت نرخ ارز در اول سال (دالر ۱۰.۳۶۴ ريال و يورو ۱۴.۶۹۴ ريال) با نـــرخ ارز در پايان سال 

(دالر ۱۲.۲۶۰ ريال و يورو ۱۶.۱۵۲ريال ) بابت ۹۸.۶۹۱.۷۳۲ يورو و ۳۷.۱۰۲.۷۳۰ دالر بدهي ارزي مي باشد.

 ۲۳



شرکت سيمان آبيک (سهامی عام)

يادداشتهای توضيحی صورتهای مالی 

سال مالی  منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۰

۱۳۹۰۱۳۸۹

ميليون ريالميليون ريال

(۵۵,۷۸۳)(۵۵,۷۸۳)
(۵۵,۷۸۳)(۵۵,۷۸۳)

صورت تطبيق سود عملياتي با جريان خالص ورود وجه  نقد ناشي از فعاليتهاي عملياتي به شـرح زير است :                  

۱۳۹۰۱۳۸۹
ميليون ريالميليون ريال

۶۹۱,۱۶۲۶۳۰,۹۲۷سود عملياتي                                                          
۲۸۰,۶۸۵۲۵۴,۷۸۱هزينه استهالک

۶,۶۰۴۴,۷۹۶خالص افزايش درذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان 
(۴۴,۴۱۱)(۱۴۸,۵۰۸)افزايش موجودي مواد وکاال

(۴,۰۳۸)(۷۸۷)افزايش سفارشات وپيش پرداختها  
۱۲,۲۶۴۹۳,۶۱۳ کاهش حسابهاي دريافتني عملياتي
۱۵,۴۳۵۴۸,۳۰۴افزايش حسابهاي پرداختني عملياتي

۴۵,۶۲۱(۳۶,۸۴۲)افزايش (کاهش)پيش دريافتهاي عملياتي
۲,۶۹۷۵,۲۲۴خالص ساير درآمدها و هزينه ها

۸۲۲,۷۱۰۱,۰۳۴,۸۱۷

۱۳۹۰۱۳۸۹

ميليون ريالميليون ريال

۳۲,۶۶۹۱۱۲,۱۱۶    تحصيل دارائي ثابت در قبال تسهيالت مالي (۳۲-۱)
۰۲۹۹,۴۷۵    افزايش سرمايه از محل مطالبات نقدي حال شده  

۰۲,۰۴۰    تحصيل دارايي از محل صدور سهام جديد(ادغام پاکت سازي)
۳۲,۶۶۹۴۱۳,۶۳۱

۱-۳۳) بدهيهاي احتمالي موضوع ماده ۲۳۵ اصالحيه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ در تاريخ ترازنامه بشرح زير است :

۱۳۹۰
ميليون ريال

۵,۳۲۳,۰۸۰تضمين وام شرکتهاي سيمان فارس و خوزستان ، ساخت و نصب صنعتي البرز و سيمان خوزستان 
۵,۳۲۳,۰۸۰

۲-۳۳) تعهدات سرمايه اي ناشي از قراردادهاي منعقده و مصوب در تاريخ ترازنامه بشرح زير است :
۱۳۹۰

۲۸,۱۳۷احداث ساختمان خط  ۱و۲ توليد 
۶۹۰,۹۰۸خريد ماشين آالت خط ۱و۲ توليد 

۷۱۹,۰۴۵

مبادالت غير نقدي عمده طي سال بشرح زير است :

۱-۳۲) تسهيالت اعطائي بانک صادرات از محل اعتبار تصويب شده به شرکت از صندوق ذخيره ارزي بوده که مستقيماً از سوي بانک ذکر شده به 

بانک کارگزار فروشندگان ماشين آالت و تجهيزات پروژه توسعه و افزايش ظرفيت پرداخت شده است.

تعديل سنواتي شامل اقالم زير مي باشد:

به منظور ارائه تصويري مناسب از وضعيت مالي و نتايج عمليات ، کليه اقالم مقايسه اي مربوط در صورتهاي مالي مقايسه اي اصالح و ارائه مجدد 

شده است و به همين دليل اقالم مقايسه اي بعضاً با صورتهاي مالي ارائه شده در سال مالي قبل مطابقت ندارد.

۳۰ـ تعديالت سنواتي

۳۳ـ تعهدات و بدهيهاي احتمالي   

تعديل ذخيره ماليات عملکرد سال مالي۸۵/۱۲/۲۹  ،  ۸۶/۱۲/۲۹و۸۷/۱۲/۲۹

۳۲ـ مبادالت غير نقدي

۳۱ـ صورت تطبيق سود عملياتي

 ۲۴



شرکت سيمان آبيک (سهامی عام)

يادداشتهای توضيحی صورتهای مالی 

سال مالی  منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۰

مبلغ معامله  شرح معامله 

ميليون ريالميليون ريال

(۵۴۲,۵۸۴)۷۰فروش وسايط نقليه  

(۲,۶۷۴)۸,۵۹۹خريد خدمات      

۳,۲۶۱فروش سيمان 
۵,۱۵۵خريد خدمات 
۴۳,۸۶۶خريد قطعات 

۱,۰۷۴۳۲خريد خدمات 

۵,۹۷۴۷,۸۵۱فروش اقالم ضايعاتي 

۲۳,۸۲۷فروش سيمان

۹۵۲خريد خدمات
۱,۵۶۰خريد قطعات

(۴۴۴)۱,۸۰۳خريد خدمات 

۱۲,۴۸۲خريد خدمات
۳,۵۵۳خريد قطعات

(۱,۳۵۹)۴۰۰فروش اقالم مازاد 

۱۹,۴۸۰فروش سيمان 
۶,۶۴۱خريد خدمات 

۲۴,۷۸۶

شرکت بازرگاني صنايع سيمان فارس 

و خوزستان

شرکت تحقيق و توسعه صنعت سيمان 

۳۴ـ معامالت با اشخاص وابسته

ب- سايراشخاص وابسته 

۱,۹۹۵

۱۲,۴۵۲ شرکت ساخت و نصب صنعتي البرز

 نام شرکت طرف معامله        

ضمنا" ارزش منصفانه معامالت انجام شده تفاوت با اهميتي با مبلغ معامله نداشته است .

شرکت نوآوران صنعت سبز پارس

شرکت سيمان فارس 

شرکت تهران بتون 

۰ عضو مشترك هيئت مديره

عضو مشترك هيئت مديره

شرکت فرعي

نوع وابستگي 

شرکت پارس اقدام

الف - معامالت مشمول ماده ۱۲۹

معامالت انجام شده با اشخاص وابسته طي سال مالي مورد گزارش بشرح زير بوده است:

شرکت سيمان فارس و خوزستان

مانده طلب(بدهي) در 

پايان سال

سهامدار-عضو هيئت مديره مشترک

عضو مشترک هيئت مديره

عضو مشترک هيئت مديره

عضو مشترک هيئت مديره

عضو مشترک هيئت مديره

عضو مشترک هيئت مديره

عضو مشترك هيئت مديره

شرکت خدمات مهندسي فارس و خوزستان 

شرکت فوالد و چدن دورود

 ۲۵



شرکت سيمان آبيک (سهامی عام)

يادداشتهای توضيحی صورتهای مالی 

سال مالی  منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۰

مبلغ

ميليون ريال

۲۳,۰۶۲

۲۳,۰۶۲سود سهام پيشنهادي هيئت مديره 

يورودالر

۲۶,۹۱۲۲۳,۹۱۶موجودي نقد و بانک و اسناد دريافتني
(۹۸,۷۱۵,۶۴۸)(۳۷,۱۲۹,۶۴۲)تسهيالت ، حسابها و اسناد پرداختني ارزي
(۹۸,۶۹۱,۷۳۲)(۳۷,۱۰۲,۷۳۰)خالص دارايي ها (بدهي هاي )پولي ارزي 

يورو

۱۵,۳۴۳,۲۵۷خريد دارايي ثابت ، تجهيزات ، قطعات و لوازم 
۲۴,۸۷۷,۸۱۷تعهدات سرمايه اي ارزي - در تاريخ ترازنامه 

۱,۶۳۲,۸۸۸خريد مواد اوليه 
۴۱,۸۵۳,۹۶۲

۳۶- وضعيت ارزي

پيشنهاد هيئت مديره

۱-۳۶) دارايي ها و بدهي هاي پولي ارزي در پايان سال بشرح زير است:

تقسيم حداقل ۱۰ درصد سود خالص سال ۱۳۹۰ طبق ماده ۹۰ اصالحيه قانون تجارت .

تکاليف قانوني

۳۵- سود انباشته در پايان سال

تخصيص سود انباشته در پايان سال در موارد زير موکول به تصويب مجمع عمومي صاحبان سهام ميباشد .

۲-۳۶) برآورد ارز  مورد نياز براي واردات بشرح زير است:

 ۲۶
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