
























شركت سيمان آبيك (سهامي عام)

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي 

سال مالي  منتهي به 30 اسفندماه 1391

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                                                                                                                                 

۱۳۹۱۱۳۹۰
نفـرنفـر

۲۲۱۲۶۱پرسنل رسمي 
۲۲۰۲۲۶پرسنل قراردادي
۷۳۲۶۹۵پرسنل پيمانکار

کارخانه سيمان آبيک به موجب پروانه تاسيس۶۹۵۴درسال ۱۳۴۸ احداث و به موجب پروانه بهره برداري  ۳۵۹۶۱۵، بهره برداري از خطوط توليدي 

واحد۱و۲ بترتيب در بهمن ماه ۱۳۵۲ و شهريور۱۳۵۷ با ظرفيت اسمي هر واحد بترتيب ۱،۰۵۰،۰۰۰ و۱،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) ثبت و پذيرش گرديد ليکن بعلت عدم ايفاي به موقع تعهدات در سال ۹۱ پذيرش شرکت در بورس اوراق بهادار 

لغو شد الزم بذکر است نام شرکت همچنان بعنوان شرکتهاي پذيرفته شده در بورس ثبت و پيگيريهاي شرکت در خصوص پذيرش در حال انجام 

مي باشد.

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 احداث هرنوع ساختمان، 

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

   شـــــرح   

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 و۲ خودرابترتيب از۳،۵۰۰ و۴،۰۰۰ تن درروز به ۸،۵۰۰ و۸،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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شركت سيمان آبيك (سهامي عام)

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي 

سال مالي  منتهي به 30 اسفندماه 1391

۲ـ مبناي تهيه صورتهاي مالي 

۳ـ خالصه اهم رويه هاي حسابداري 

۱ـ۳) موجودي مواد و كاال                                                                                                                            

مواد اوليه وبسته بندي                    
كاالي ساخته شده                          

قطعات ولوازم يدكي                     

۲ـ۳) سرمايه گذاريها

۳ـ۳) دارائيهاي ثابت مشهود:

روش مـورد استفاده شرح 

ميانگين موزون متحرك
ميانگين موزون  ساليانه 
ميانگين موزون  متحرك

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 ذخيره بابت کاهش ارزش انباشته هر يک از سرمايه گذاري ها 

ارزشيابي مي شود.

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 بــهاي تمـام شده و خالص 

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 سهـام 

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

صورتهاي مالي اساسا" برمبناي بهاي تمام شده تاريخي تهيه ودر موارد 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. بهاي تمام شده  

موجودي ها با بكارگيري روشهاي زيرتعيين مي گردد:
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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 

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

منظـــور مي شود.

دارائي                       

مخارج تامين مالي دردوره وقوع بعنوان هزينه شناسائي ميشود ، به استثناي مخارجي که مستقيماً قابل انتساب به تحصيل "دارائيهاي واجد 

شرايط " است .

 اقالم پولي ارزي  در صورتهاي مالي ، بخش مربوط به صندوق ذخيره ارزي با نرخ ارز مرجع بانک مرکزي و بخش مربوط به فاينانس با 

نرخ ارز مرکز مبادالت بانک مرکزي تسعير و در حسابها منعکس شده است. اقالم غير پولي به بهاي تمام شده تاريخي برحسب نرخ ارز 

در تاريخ انجام معامله ثبت شده است. تفاوتهاي ناشي از تسويه يا تسعير اقالم پولي ارزي ، بعنوان درآمد يا هزينه دوره وقـوع و بخشي 

بعنوان بهاي تمام شده دارايي در جريان تکميل شناسايي مي شود.

روش استهـالك

%۱۳، %۱۲و۱۵ساله

۳-۳-۳)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.

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 اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصالحيه هاي بعدي آن) و براساس نرخها و 

روشهاي زير محاسبـــه مي شود:

%۷ ، %۸ و %۱۰
%۱۰و۱۰و۱۵ ساله

%۲۵،%۳۰ و %۳۵

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.
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۴ـ موجودي نقد 

۱۳۹۱۱۳۹۰

ميليون ريالميليون ريال

۱۰۳,۷۲۰۶۰,۱۸۲موجوديها نزد بانکها (ريالي)                                                       
۶۵۳۷۱۶موجوديها نزد بانکها (ارزي)                                                       

۱۸۷۰صندوق (ارزي)
۱۰۴,۵۶۰۶۰,۸۹۸

۵ـ سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت 

۱۳۹۱۱۳۹۰

ميليون ريالميليون ريال

۱,۲۴۶۱,۲۴۶سرمايه گذاري درسهام شرکتها (۵-۱)              
۱,۱۹۰۱,۱۹۰سرمايه گذاري دراوراق مشارکت         

۲,۴۳۶۲,۴۳۶
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۶ـ حسابها و اسناد دريافتني تجاري

۱۳۹۰
مانده خالصذخيره م . م مانده 

ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال
۱۲,۸۰۳۰۱۲,۸۰۳۷,۷۴۱
۱,۳۰۷(۸۸۶)۴۲۱۱,۵۴۵
۱۴,۱۱۰(۸۸۶)۱۳,۲۲۴۹,۲۸۶

۷ـ سايرحسابهاي دريافتني 

۱۳۹۰

مانده خالصذخيره م . م مانده 
ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال

۹۲۵۹۲۵۴۷,۶۰۲سود سهام دريافتني                                    
۵۰,۰۹۵۱۳,۴۷۱(۹۷۹)۵۱,۰۷۴طلب از اشخاص،مؤسسات و نهادها                                                                                                                                                                                        

۶۱,۸۵۴۶۱,۸۵۴۴۸,۰۹۰طلب از شرکتهاي گروه (۷-۲)
۵,۶۶۸۵,۶۶۸۶,۹۶۲طلب از كاركنان (وام)                

۱۰,۴۸۸۱۰,۴۸۸۷۱۶سپرده هاي دريافتني                                            
۱۳۰,۰۰۹(۹۷۹)۱۲۹,۰۳۰۱۱۶,۸۴۱

۲-۷) مانده  حساب طلب از شرکتهاي گروه در تاريخ ترازنامه متشکل از اقالم ذيل مي باشد:
۱۳۹۱۱۳۹۰

ميليون ريالميليون ريال
۸,۳۴۳۲۴,۷۸۶ تهران بتون                                               

۳۲,۰۲۱۱۲,۴۵۲ساخت ونصب صنعتي البرز
۸,۹۱۹۷,۸۵۱فوالد چدن دورود

۷,۸۲۲۰شرکت خدمات مهندسي سيمان فارس و خوزستان 
۲,۷۰۰۰شرکت سنگهاي تزيني نخل و کوير نهبندان 

۵۹۷۵۹۷ سيمان دورود                            
۵۶۰۱صنايع سيمان غرب                     

۳۵۲۳۵۲خدماتي صنعت سيمان        
۲۷۵۰شرکت نو آوران صنعت سبز

۲۳۵۰شرکت سيمان صوفيان 
۲۰۲۰سيمان زنجان 

۱۰۴سيمان خزر
۰۱,۹۹۵بازرگاني صنايع سيمان فارس وخوزستان                                               

۰۳۲شرکت تحقيق و توسعه 
۶۱,۸۵۴۴۸,۰۹۰

۱۳۹۱

۱-۶) تا تاريخ تهيه گزارش مبلغ ۶.۹۱۲ ميليون ريال از سرفصل فوق وصول شده است.

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

۱۳۹۱

نام شرکت

۱-۷) تا تاريخ تهيه گزارش مبلغ  ۱۶.۹۰۰ ميليون ريال از سرفصل فوق وصول شده است.
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۸ـ موجودي مواد و كاال

۱۳۹۱۱۳۹۰

ميليون ريالميليون ريال
۱۲,۵۹۴۹,۳۵۹كاالي ساخته شده                                      

۱۵۰,۵۲۵۹۱,۸۷۳كاالي در جريان ساخت                                    
۴۲,۰۳۲۷۴,۲۱۳مواد اوليه                             

۳۸۷,۱۵۶۳۱۰,۳۵۷قطعات و لوازم يدكي                         
۱۴,۳۳۰۲۹,۹۴۳سوخت (مازوت و نفت گاز)

۸۴۱,۰۹۷ساير موجوديها                                         
۶۰۶,۷۲۱۵۱۶,۸۴۲

۹ـ سفارشات وپيش پرداختها

۱۳۹۱۱۳۹۰

ميليون ريالميليون ريال

سفارشات خارجي:
۵۳,۶۹۹۱۷,۷۳۸قطعات ولوازم يدکي

۳۲,۵۴۲۱۷مواد اوليه 
پيش پرداختها:

۳۷,۰۳۶۱۲,۴۲۹
۳,۲۳۹۲,۰۳۵
۳,۳۹۹۳,۶۷۳

                                   ۱۲۹,۹۱۵۳۵,۸۹۲

۲-۸) افزايش کاالي در جريان ساخت (کلينکر) ناشي از افزايش ميزان موجودي بمقدار ۱۳۹.۵۱۳ تن و معادل ۵۳ ميليارد ريال نسبت به سال 

قبل مي باشد.

۳-۸)  افزايش قطعات و لوازم يدکي عمدتاً ناشي از افزايش در نرخ خريد مي باشد.

        سايرپيش پرداختها

۱-۸) موجودي قطعات و لوازم يدكي ، مواد اوليه(کاغذ و پاکت) و سوخت به ترتيب به بهاي تمام شده ۳۸۷.۱۵۶ ،۴۲.۰۳۲ و۱۴.۳۳۰ ميليون 

ريال در مقابل  خطرات ناشي از آتش سوزي ،صاعقه ، انفجار و زلزله تا مبلغ ۳۶۷.۸۶۹ ميليون ريال نزد شركت بيمه سينا تحت پوشش 

قرارگرفته است.

        پيش پرداخت خريد كاال                                                    

        پيش پرداخت خريد خدمات                                                

 ۱۰



شرکت سيمان آبيک (سهامی عام )

يادداشتهای توضيحی صورتهای مالی 

سال مالی منتهی به ۳۰  اسفندماه ۱۳۹۱

۲۹,۲۴۰۰۰۰۲۹,۲۴۰۰۰۰۰۲۹,۲۴۰۲۹,۲۴۰ زمين 

۱,۴۱۰,۷۳۴۴,۴۸۷۰۱,۶۱۹۱,۴۱۶,۸۴۰۲۴۳,۷۱۱۹۸,۶۰۴۰۳۴۲,۳۱۵۱,۰۷۴,۵۲۵۱,۱۶۷,۰۲۳ساختمان  

۶۹۳,۵۰۶۱,۹۱۷,۵۲۹۲,۱۰۸,۵۴۴(۳۸۳)۹,۷۶۵۲,۶۱۱,۰۳۵۴۸۴,۰۹۲۲۰۹,۷۹۷(۵۱۹)۲,۵۹۲,۶۳۶۹,۱۵۳ ماشين آالت وتاسيسات 

۵,۹۵۱۹۸۲۱,۱۸۶(۳۲)۰۶,۹۳۳۵,۳۲۳۶۶۰(۳۲)۶,۵۰۹۴۵۶ ابزارآالت وقالبها

۲,۰۴۵۶۲۴۹۴۳(۵۴)۰۲,۶۶۹۱,۸۶۱۲۳۸(۱۳۵)۲,۸۰۴۰ وسائط نقليه 

۱۴,۶۷۵۹,۳۰۵۱۰,۱۳۲(۳۸۶)۰۲۳,۹۸۰۱۳,۲۰۱۱,۸۶۰(۵۴۲)۲۳,۳۳۳۱,۱۸۹اثاثيه ومنصوبات

۴,۰۶۵,۲۵۶۱۵,۲۸۵(۱,۲۲۸)۱۱,۳۸۴۴,۰۹۰,۶۹۷۷۴۸,۱۸۸۳۱۱,۱۵۹(۸۵۵)۱,۰۵۸,۴۹۲۳,۰۳۲,۲۰۵۳,۳۱۷,۰۶۸

۱,۳۴۶,۰۰۱۲۲۹,۶۰۵۰۳۷۲,۳۹۶۱,۹۴۸,۰۰۲۰۰۰۰۱,۹۴۸,۰۰۲۱,۳۴۶,۰۰۱ داراييهاي درجريان تکميل

۱۳۶,۸۲۹۰۰۰۰۱۳۶,۸۲۹۱۲۹,۵۷۴(۹,۴۲۶)۱۲۹,۵۷۴۱۶,۶۸۱۰ پيش پرداختها وسفارشات سرمايه اي 

۲۹۱,۸۱۵۴,۷۵۴۱,۷۶۶۰۶,۵۲۰۲۸۵,۲۹۵۶۰۸,۶۰۰(۳۷۴,۳۵۴)۶۱۳,۳۵۴۵۲,۸۱۵۰ اقالم سرمايه اي نزد انبار

۲,۰۸۸,۹۲۹۲۹۹,۱۰۱۰(۱۱,۳۸۴)۲,۳۷۶,۶۴۶۴,۷۵۴۱,۷۶۶۰۶,۵۲۰۲,۳۷۰,۱۲۶۲,۰۸۴,۱۷۵

۶,۱۵۴,۱۸۵۳۱۴,۳۸۶(۱,۲۲۸)۰۶,۴۶۷,۳۴۳۷۵۲,۹۴۲۳۱۲,۹۲۵(۸۵۵)۱,۰۶۵,۰۱۲۵,۴۰۲,۳۳۱۵,۴۰۱,۲۴۳

۱۰-دارائيهاي ثابت مشهود

استهالک انباشته 

دارائيهاي فروخته 

شده

۱۳۹۰

ارزش دفتري - ميليون ريال استهالک انباشته - ميليون ريال 

۱۳۹۱
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



شركت سيمان آبيك (سهامي عام)

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي 

سال مالي  منتهي به 30 اسفندماه 1391

۱۱ـ دارائيهاي نامشهود

۱۳۹۱۱۳۹۰

ميليون ريالميليون ريال

۸,۹۳۳۸,۹۳۳حق امتياز استفاده از خدمات عمومي (آب ، برق و ...)
۸,۹۳۳۸,۹۳۳

۱۲ـ سرمايه گذاريهاي بلند مدت 

۱۳۹۱۱۳۹۰

ميليون ريالميليون ريال

۴۷۴,۶۰۸۴۷۴,۵۹۵سرمايه گذاري درسهام شرکتها (۱۲-۱)
۴۷۴,۶۰۸۴۷۴,۵۹۵

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) بجز 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 ۶.۲۷۴.۵۸۱ 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 ۹۶۹.۴۱۶ ميليون ريال سود تضمين شده تسهيالت مـــالي دريافتي بوده 

که مبلغ ۵۵۶.۳۶۱ ميليون ريال مربوط به خط ۱ بوده که در آبانماه ۸۸ به بهره برداري رسيده و مبلغ ۴۱۳.۰۵۵ ميليون ريال مابقي مربوط به  

پروژه خط۲ ميباشد. که مبلغ ۲۷.۸۳۷ ميليون ريال در سال مورد گزارش به حساب دارايي منظور شده است.

 ۵-۱۰) مانده سرفصلهاي دارائيهاي درجريان تکميل، پيش پرداختهاي سرمايه اي و اقالم سرمايه اي در انبار شامل مبلغ ۲.۳۷۶.۶۴۶ 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 اسفند ماه ۹۱ به ميزان ۹۱/۹۰ درصد پيشرفت داشته و انتظار مي رود تا پايان نيمه اول سال ۹۲ بهره برداري از آن صورت 

گيرد.

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.

 ۱۲



شركت سيمان آبيك (سهامي عام)

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي 

سال مالي  منتهي به 30 اسفندماه 1391

۱۳۹۰

ميليون ريالميليون ريالميليون ريال

شرکتهاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار:
۱,۰۰۷,۶۶۳۰/۰۶۷۱۰۰۷۸,۳۱۶۸,۳۱۶سيمان تهران

۳۳۹,۳۱۱۰/۰۰۸۳۳۹۱,۴۳۰۱,۴۳۰سيمان 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

۱۴۲۱۲۱-۱۴,۲۵۰ايرانخودرو
۱,۵۹۷۱۱,۵۶۲۱۱,۵۶۲جمع

شركتهاي غير بورسي :
شرکتهاي فرعي

۱۱,۳۲۴,۸۳۸۹۸/۴۸۱۱,۳۲۵۲۷,۶۹۶۲۷,۶۹۶تهران بتون 
۶,۰۰۰۶۰۶۶۰

۱۱,۳۳۱۲۷,۷۰۲۲۷,۶۹۶
سايرشرکتها 

۱۰۱,۶۸۹,۹۵۹۱۵/۶۱۰۱,۶۹۰۴۱۷,۵۷۳۴۱۷,۵۷۳سيمان خوزستان 
۱۲,۴۰۴,۳۲۸۸/۸۶۱۲۴۰۴۱۲,۴۰۴۱۲,۴۰۴شرکت توسعه صادرات صنعت سيمان
۲,۵۳۸,۰۰۲۵۲,۵۳۸۴,۷۱۰۳,۹۹۰شرکت خدمات مهندسي سيمان فارس و خوزستان 

۶۰۰,۰۰۰۳۰۰۷۲۰شرکت بازرگاني سيمان فارس و خوزستان 
۵۵,۰۰۰۷/۸۶۵۵۰۵۵۰تحقيق و توسعه صنعت سيمان 

۱۰,۰۰۰۰/۰۰۲۵۵۵۵ سيمان ساوه 
۷۰/۰۰۱۴۰۴۰انجمن تخصصي مركز تحقيق و توسعه

۵۵-۵,۰۰۰شرکت سيمان گستران اترک
---۵۰پايانه احداث

۵۰شرکت فوالد چدن دورود
۲۰شرکت ساخت و نصب صنعتي البرز

۱۱۶,۶۳۲۴۳۵,۳۴۴۴۳۵,۳۳۷
۱۲۹,۵۶۰۴۷۴,۶۰۸۴۷۴,۵۹۵جمع کل 

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

بهاي تمام شده ارزش اسمي درصد سرمايه گذاري تعداد سهام

۱۳۹۱
بهاي تمام شده

شرکت سنگهاي تزيني نخل و کوير نهبندان 

۱-۱-۱۲) ارزش بازارسرمايه گذاري درسهام شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار طبق تابلوي بورس اوراق بهادار در تاريخ ۱۳۹۱/۱۲/۳۰ مبلغ ۳.۵۶۸ 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



شركت سيمان آبيك (سهامي عام)

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي 

سال مالي  منتهي به 30 اسفندماه 1391

۱۳ـ سايردارائيها

۱۳۹۱۱۳۹۰
ميليون ريالميليون ريال

۱,۰۰۴۲,۰۹۵حصه بلندمدت وام کارکنان 
۵۲,۷۹۳۴۰,۰۰۰ سرمايه گذاري بانکي (۱۳-۱)

۱,۶۱۶۱,۶۱۶ساير
۵۵,۴۱۳۴۳,۷۱۱

۱۴ـ حسابهاي پرداختني تجاري 

۱۳۹۱۱۳۹۰

ميليون ريالميليون ريال

۱۲,۲۰۲۴,۲۲۱فروشندگان کاال وخدمات 
۱۰,۳۶۱۴,۰۷۰فروشندگان مواداوليه

۰۱۵۶ساير
۲۲,۵۶۳۸,۴۴۷

۱۵ـ سايرحسابها و اسناد پرداختني

۱۳۹۱۱۳۹۰

ميليون ريالميليون ريال

۱۱,۴۰۴۰اسناد پرداختني - ساير اشخاص (شرکت گاز)                                                

۲۰۱,۹۸۸۲۵۶,۳۲۹شركتهاي گروه  (۱۵-۱)
۱۰۶,۱۵۷۱۲۰,۷۳۱سپرده هاي پرداختني (۱۵-۲)

۱۱۰,۶۶۹۱۹۰,۵۴۸فروشندگان کاالوخدمات (۱۵-۳)
۴۰,۱۴۰۳۷,۵۶۳ساير اشخاص 

۱۶,۹۷۲۶,۱۰۱ذخيره هزينه هاي تحقق يافته پرداخت نشده 
۲۳,۲۴۱۱۶,۱۳۶عوارض

۹,۰۱۲۳۲,۸۸۴هزينه هاي پرداختني طرح توسعه (كاركرد پيمانكاران)
۳۴,۹۰۶۵,۳۰۷بدهي به کارکنان 
۳,۸۲۱۳,۳۳۸مالياتهاي تکليفي

۳,۸۹۱۲,۷۶۰حق بيمه پرداختني
۶۵۷۲,۸۷۸بدهي به شرکتهاي خارجي(شامل ۴۱.۱۰۶ يورو)

۰۷,۹۰۰ساير
۵۶۲,۸۵۸۶۸۲,۴۷۵

ساير حسابهاي پرداختني :

۱-۱۳) اين سرمايه گذاري نزد بانک ملت داراي سررسيد کوتاه مدت مي باشد وليکن با توجه به اينکه سرمايه گذاري بعنوان وثيقه بخشي از 

تسهيالت دريافتي ازآن بانک مي باشد که در سال آينده تسويه نخواهد شد در سرفصل فوق طبقه بندي گرديده است.

 ۱۴



شركت سيمان آبيك (سهامي عام)

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

۱۳۹۱۱۳۹۰

ميليون ريالميليون ريال

۲۰۱,۱۵۶۲۵۴,۳۴۴ سيمان فارس وخوزستان  
۴۷۷۴۷۷ سيمان فارس نو                            

۲۹۶۲۹۸سيمان خاش 
۵۸۰تحقيق وتوسعه صنعت سيمان 

۱۱فارسيت اهواز
۰۱,۲۰۹خدمات مهندسي سيمان فارس وخوزستان                         

۲۰۱,۹۸۸۲۵۶,۳۲۹

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

۲۵۴,۳۴۴مانده اول سال
(۴۹,۱۷۶)دريافت از سيمان خوزستان بابت سهم سود سهام شرکت سيمان آبيک 

(۹,۰۰۰)دريافت از تهران بتون بابت مطالبات شرکت سيمان آبيک 
(۱,۲۰۰)پرداخت و جه نقد

۶,۱۸۸ساير
۲۰۱,۱۵۶

۱۶ـ پيش دريافتها                                                                                                                                      

مبلغ   مقدار مبلغ   مقدار 

ميليون ريالتنميليون ريالتن

۲۱۵,۶۸۰۱۷۹,۷۷۵۲۱۳,۶۵۸۱۳۵,۹۴۵پيش دريافت محصوالت داخلي  

۷۰,۵۶۲۵۷,۳۴۹۱۲,۵۱۷۶,۷۹۷

۲۳۷,۱۲۴۱۴۲,۷۴۲

نام شرکت

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.

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 ۵۷.۱۶۵ ميليون ريال آن تسويه گرديده است.

۱۳۹۰ ۱۳۹۱

پيش دريافت محصوالت صادراتي 

 ۱-۱۶) 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 ۲۸ روزظرفيت توليد فعلي شرکت ميباشد.

 ۱۵
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۱۷- ذخيره ماليات 

نحوه تشخيص و مرحله رسيدگي۱۳۹۰- ميليون ريال 

ماليات

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

درجريان رسيدگي در ديوان عدالت اداري ۴۴۹,۴۷۳۲۹۹,۳۸۵۴۳,۳۱۶۷۵,۵۷۰۷۴,۸۴۶۷۴,۸۴۶۰۰سال مالي منتهي به ۸۶/۱۲/۲۹

درجريان رسيدگي کمسيون ماده ۲۵۱ مکرر۳۱۴,۶۱۲۱۸۲,۷۰۹۱۳,۹۸۳۴۸,۷۱۴۴۵,۶۷۷۱۳,۹۸۳۲۴,۵۹۷۳۶,۴۲۷سال مالي منتهي به ۸۸/۱۲/۲۹

هيئت حل اختالف ۸۱,۵۹۹۰۰-۲۳۳,۱۰۳۳۲۶,۳۹۵سال مالي منتهي به ۸۹/۱۲/۲۹

رسيدگي نشده ۲۶۷,۰۶۶۱۴۴,۴۸۲۳۶,۰۱۲۳۶,۰۱۲۰۳۲,۸۴۲

رسيدگي نشده ۵۶۰,۶۴۷۲۰۸,۶۹۸۵۲,۰۱۸۰۵۲,۰۱۸

۷۶,۶۱۵۶۹,۲۶۹

۴-۱۷) ماليات عملکرد سال ۱۳۹۰ با توجه به استفاده از معافيت مالياتي موضوع ماده ۴ قانون تسهيل و نوسازي صنايع کشور به  مبلغ  ۷۱.۳۴۵ ميليون ريال و همچنين ساير معافيتها شامل معافيت صادراتي ، سود سپرده 

هاي بانکي  ، معافيت سود سهام شرکتها و .... محاسبه و در حسابها منظور شده است.

۵-۱۷) ماليات عملکرد سال مالي ۱۳۹۱ بر اساس معافيت هاي صادراتي ، سود سهام شرکتها ، سود سپرده بانکي و ... محاسبه و ذخيره کافي در حسابها منظور شده است.ضمناً اختالف ماليات ابرازي فوق با ماليات بر 

درآمد طبق صورت سود و زيان در سال مورد گزارش ناشي از احتساب مبلغ ۶۲۶ ميليون ريال سه در هزار سهم اتاق بازرگاني بوده که در ساير حسابهاي پرداختني منظور شده است.

۳-۱۷) برگ تشخيص عملکرد سال مالي ۱۳۸۹ به مبلغ ۸۱.۵۹۹ 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 و سود و زيان تسعير ارز بوده که شرکت نسبت به اين امر معترض بوده  و موضوع در هيئت حل اختالف مالياتي استان البرز در دست رسيدگي مي باشد.

۲-۱۷) شرکت نسبت به راي شوراي عالي مالياتي سال مالي ۱۳۸۸ که عمدتاً ناشي از عدم پذيرش معافيت مالياتي موضوع ماده ۴ قانون تسهيل و نوسازي صنايع کشور بوده  معترض بوده و موضوع به کميسيون ماده 

۲۵۱ مکرر ارجاع که تا تاريخ تهيه گزارش منجر به صدور راي نگرديده است.

     ماليات  بردرآمد شرکت براي کليه سالهاي قبل از سال ۱۳۸۸ بجز سال ۱۳۸۶ قطعي و تسويه شده است.

    خالصه وضعيت ذخيره ماليات(ماليات پرداختني) براي سالهاي ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ بشرح جدول  زير مي باشد:

۱۳۹۱- ميليون ريال 

۱-۱۷) شرکت نسبت به راي کميسيون ماده ۲۵۱ مکرر سال مالي ۱۳۸۶ معترض و موضوع به ديوان عدالت اداري  ارجاع که تا تاريخ تهيه گزارش منجر به صدور راي نگرديده است.

سال مالي منتهي به ۹۰/۱۲/۲۹

سال مالي منتهي به ۹۱/۱۲/۳۰

 

  ۱۶
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۱۸- سود سهام پرداختني 

۱۳۹۱۱۳۹۰
ميليون ريال ميليون ريال 

۵۶۱,۰۶۵۲۸۸,۲۴۰شرکت سيمان فارس و خوزستان 
۲,۸۵۳۱,۳۵۹شرکت سيمان فارس 

۲,۹۵۹۱,۴۶۵شرکت سيمان فارس نو
۳,۲۹۷۱,۴۶۵شرکت  خدمات مهندسي سيمان فارس و خوزستان 

۲,۴۸۴۹۹۰شرکت سيمان بهبهان 
۵۷۲,۶۵۸۲۹۳,۵۱۹

۱۹ـ تسهيالت مالي دريافتي 

تجديد ارائه شده 

 الف - به تفكيك تامين كنندگان تسهيالت 
۱۳۹۱۱۳۹۰

ميليون ريالميليون ريال
تسهيالت ارزي:

۱,۱۹۱,۵۶۹۱,۰۵۸,۱۴۳بانک صادرات (ازمحل صندوق ذخيره ارزي شامل ۱۱.۵۳۸.۲۳۱ دالر و ۶۶.۳۹۱.۲۴۴ يورو)
۷۶۵,۲۲۹۴۳۹,۰۰۴بانک صادرات (فاينانس شامل ۲۴.۱۳۲.۸۶۴ يورو)
۰۲۴۵,۲۰۰بانک ملي P.L.C لندن (شامل ۲۰.۳۹۲.۵۲۲ دالر)

۱,۹۵۶,۷۹۸۱,۷۴۲,۳۴۷جمع ( شامل ۹۰.۵۲۴.۱۰۸ يورو و ۱۱.۵۳۸.۲۳۱ دالر)
تسهيالت ريالي:

۱۵۳,۳۰۳۲۱۴,۳۴۰
۱۹۵,۹۲۷۲۷۷,۰۵۱بانک ملي شعبه سيمان                       

۲۰۰,۰۰۰۲۰۰,۰۰۰بانک پاسارگاد 
۴۳۲,۶۸۰۳۵۰,۰۰۰بانك ملت آبيک        

۱۵۰,۰۰۰۰
۸,۵۱۴۲۳,۸۳۳

۱,۱۴۰,۴۲۴۱,۰۶۵,۲۲۴
۳,۰۹۷,۲۲۲۲,۸۰۷,۵۷۱

(۱,۷۲۹,۵۷۴)(۱,۴۶۹,۳۸۰)حصه بلندمدت                            
۱,۶۲۷,۸۴۲۱,۰۷۷,۹۹۷حصه جاري 

۱۵۴,۶۹۴۳۷۰,۶۶۷اضافه ميشود : سود ؛ كارمزد و جرائم معوق 
۱,۷۸۲,۵۳۶۱,۴۴۸,۶۶۴

ب ـ به تفكيك نرخ سود و كارمزد
۱۳۹۱۱۳۹۰

ميليون ريالميليون ريال
۱۸۱,۳۱۶,۳۵۰۴۹۲,۲۶۷ تا %۲۵

۱۰۱,۷۹۴۱,۰۲۸,۴۹۶ تا %۱۷                                 
۱,۹۳۳,۷۷۲۱,۶۵۷,۴۷۵تا %۴

۳,۲۵۱,۹۱۶۳,۱۷۸,۲۳۸

بانک کار آفرين 

سود ؛ كارمزد و جرائم معوق تسهيالت مالــي فوق شامل ۶۴.۸۹۲ ميليون ريال مربوط به تسهيالت ارزي  (۶۷۳.۵۰۳دالر و ۳.۱۵۸.۷۷۱ يورو بابت تسهيالت  صندوق 

ذخيره ارزي و مبلغ ۲۱۰.۴۳۰ يورو بابت تسهيالت  فاينانس) مي باشد و ۸۹.۸۰۲ ميليون ريال نيز مربوط به تسهيالت ريالي مي باشد.

بانک صادرات

جمع تسهيالت 
جمع 

بانک سپه 

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

۱-۱۸) مانده سود سهام پرداختني مربوط به سود سهام تقسيم شده در سال ۱۳۹۰ و سنوات قبل مي باشد.

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

 ۱۷
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ج ـ به تفكيك زمانبندي پرداخت 
۱۳۹۱

ميليون ريال
۱۳۹۲۱,۷۸۲,۵۳۶

۱۳۹۳۱,۴۶۹,۳۸۰ و پس از آن                            
۳,۲۵۱,۹۱۶

د ـ به تفكيك نوع وثيقه
۱۳۹۱

ميليون ريال

۲,۸۱۰,۷۷۰تسهيالت با وثيقه - ملک ، سفته و چک                
۴۴۱,۱۴۶تسهيالت بدون وثيقه                 

۳,۲۵۱,۹۱۶

۲۰ـ ذخيره  مزاياي پايان خدمت كاركنان 
 گردش حساب مزبورطي سال مالي بشرح زير است :

۱۳۹۱۱۳۹۰
ميليون ريالميليون ريال

۳۶,۱۷۱۲۹,۵۶۷مانده درابتداي سال
(۱,۸۵۵)(۲۵,۸۹۶)پرداخت شده طي سال

۱۰,۰۳۳۸,۴۵۹ذخيره  تأمين شده  
۲۰,۳۰۸۳۶,۱۷۱ مانده در پايان سال

۲۱ـ سرمايه 

درصدسهامتعداد سهامدرصدسهامتعداد سهام

۱,۷۶۴,۰۰۰,۵۰۰۹۷.۸۹۱,۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰۹۷.۸۹شرکت سيمان فارس وخوزستان (سهامي عام)
۱۱,۰۳۹,۷۴۵۰.۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰۰.۵۰شرکت خدمات مهندسي سيمان فارس و خوزستان(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 )

۰۰.۰۰۲,۰۳۹,۷۴۵۰.۱۱شرکت بازرگاني سيمان فارس و خوزستان (سهامي خاص)
-۵۰۰-۰شرکت ساخت و نصب صنعتي البرز (سهامي خاص)

۱,۸۰۲,۰۴۰,۲۴۵۱۰۰۱,۸۰۲,۰۴۰,۲۴۵۱۰۰

طبق صورتجلسه هيئت مديره شماره ۱۱-۹۱ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۹ شرکت ساخت و نصب صنعتي البرز (سهامي خاص)تعداد ۵۰۰ سهم شرکت مذکور به شرکت 

سيمان فارس و خوزستان منتقل شده است. همچنن طبق آگهي شماره ۱۸۵۸۵ مورخ ۹۱/۱۱/۲۸ اداره ثبت اسناد و امالک استان فارس شرکت بازرگاني صنايع سيمان 

فارس و خوزستان در شرکت خدمات مهندسي سيمان فارس و خوزستان ادغام شده است.

سرمايه شرکت به مبلغ ۱.۸۰۲.۰۴۰  ميليون ريال بوده و سهامداران شرکت در تاريخ ترازنامه بشرح زير مي باشد:
۱۳۹۱

۲-۱۹) تسهيالت مالي  ارزي دريافتي به مبلغ ۲.۰۲۱.۶۹۰ ميليون ريال شامل مبلغ ۱.۹۵۶.۷۹۸ ميليون ريال (شامل ۱۲.۱۱۵.۳۳۹ دالر و ۸۹.۹۴۶.۹۹۹  يورو) اصل وام و 

مبلغ ۶۴.۸۹۲ ميليون ريال (شامل ۹۶.۳۹۴ دالر و  ۳.۹۷۱.۴۲۵ يورو ) سود تضمين شده و جرائم تاخير تسهيالت ارزي ميباشد. ضمناً مانده تسهيالت از محل صندوق 

ذخيره ارزي (شامل ۶۹.۵۵۰.۰۱۵ يورو و ۱۲.۲۱۱.۷۳۳ دالر به نرخ مرجع بانک مرکزي بترتيب هر يورو ۱۵.۸۱۷ ريال و هر دالر مبلغ ۱۲.۲۶۰ ريال) و تسهيالت 

فاينانس (به مبلغ ۲۴.۳۰۸.۸۳۳ يورو با نرخ ارز مرکز مبادالت ارزي بانک مرکزي به ازاء هر يورو مبلغ ۳۱.۷۰۹ ريال)  در تاريخ ترازنامه تسعير گرديده است. الزم به 

توضيح است به موجب بخشنامه هاي بانک مرکزي کليه بدهي هاي ارزي مي بايست با نرخ ارز مبادالتي تسويه گردد ، ليکن شرکت در خصوص تسهيالت دريافتي از 

محل صندوق ذخيره ارزي به اين موضوع اعتراض نموده و مکاتبات با مراجع ذيربط در راستاي موافقت با تسويه بدهي هاي فوق با نرخ مرجع بانک مرکزي انجام 

گرفته است ، ليکن تا تاريخ اين گزارش نتيجه آن مشخص نشده است.

۱۳۹۰
نام سهــامدار

 ۱۸
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۲۲ـ اندوخته قانوني

۲۳ـ فروش خالص

مبلغ   مقدار مبلغ   مقدار 
ميليون ريالتنميليون ريالتن

داخل کشور :
۱,۲۳۸,۱۳۴۷۷۰,۵۹۶۱,۴۶۹,۳۴۰۷۹۲,۹۵۵سيمان فله تيپ۲                                                    

۴۳,۶۵۸۲۷,۷۲۳۳۲,۶۰۶۱۷,۶۲۹سيمان فله پوزوالني                          
۱,۸۲۱,۰۵۰۱,۳۰۳,۵۵۱۱,۳۹۲,۰۰۸۸۴۳,۰۰۳سيمان كيسه تيپ ۲                                

۳,۱۰۲,۸۴۲۲,۱۰۱,۸۷۰۲,۸۹۳,۹۵۴۱,۶۵۳,۵۸۷
۱۳۹,۲۷۵۶۰,۷۲۰۳۰۳,۲۸۲۱۱۷,۹۹۶

۳,۲۴۲,۱۱۷۲,۱۶۲,۵۹۰۳,۱۹۷,۲۳۶۱,۷۷۱,۵۸۳جمع فروش داخلي 
صادراتي :

۴,۸۸۴۳,۰۲۵۴۹,۹۷۹۲۷,۲۹۴سيمان فله تيپ ۲
۳۸,۱۲۵۲۸,۰۳۹۱,۸۸۷۱,۱۷۰سيمان کيسه تيپ ۲
۲۴۱۸۰۰سيمان فله تيپ ۵

۳۷,۳۵۴۳۱,۱۴۱۰۰سيمان کيسه تيپ ۵
۸۰,۳۸۷۶۲,۲۲۳۵۱,۸۶۶۲۸,۴۶۴
۸۵,۷۵۶۴۱,۷۹۹۱۱,۱۰۳۵,۵۵۱

۱۶۶,۱۴۳۱۰۴,۰۲۲۶۲,۹۶۹۳۴,۰۱۵جمع فروش صادراتي 
۳,۴۰۸,۲۶۰۲,۲۶۶,۶۱۲۳,۲۶۰,۲۰۵۱,۸۰۵,۵۹۸جمع فروش سيمان و کلينکر

۳,۶۸۶,۰۰۰۳۵,۱۳۸۱۳۰,۰۰۰۳۵۱پاکت (عدد)
۲,۳۰۱,۷۵۰۱,۸۰۵,۹۴۹فروش 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

۵۷۵,۶۲۹۴۲.۲۴(۷۸۷,۱۰۲)۱,۳۶۲,۷۳۱کيسه اي                            
۳۷۹,۴۲۶۴۷.۳۵(۴۲۱,۹۳۶)۸۰۱,۳۶۲فله اي 

۲,۱۶۴,۰۹۳(۱,۲۰۹,۰۳۸)۹۵۵,۰۵۵۴۴.۱۳

۲۲,۴۴۷۶۳.۸۸(۱۲,۶۹۱)۳۵,۱۳۸پاکت 
۳۹,۷۸۵۳۸.۸۱(۶۲,۷۳۴)۱۰۲,۵۱۹کلينکر

۲,۳۰۱,۷۵۰(۱,۲۸۴,۴۶۳)۱,۰۱۷,۲۸۷۴۴.۲۰

کاالي درجريان ساخت (کلينکر)

نرخ فروش سيمان پاکتي و فله اي  در تاريخ ۱۳۹۱/۰۷/۰۱ بموجب نامه شماره ۵۱۵۶۱  انجمن صنفي کارفرمايان صنعت سيمان به ازاء هرتن به 

ترتيب از مبلغ ۶۵۸.۳۲۰ و ۵۹۰.۷۲۰  ريال به مبلغ  ۸۵۷.۸۰۸ و ۷۲۷.۶۰۸ ريال افزايش يافت و در تاريخ ۹۱/۱۲/۰۷ به علت افزايش نرخ پاکت قيمت 

سيمان پاکتي به مبلغ ۸۸۵.۱۰۸ ريال افزايش يافت

۱۳۹۱

کاالي درجريان ساخت (کلينکر)

۱۳۹۰

در اجراي مفاد مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ اصالحيه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ و ماده ۷۴ اساسنامه مبلغ  ۱۳۷.۴۲۲ ميليون ريال از محل سود قابل 

تخصيص 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 .

 ۱۹
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۲۴ـ بهاي تمام شده كاالي فروش رفته 

۱۳۹۱۱۳۹۰

ميليون ريالميليون ريال

۲۷۶,۸۶۸۱۵۷,۳۱۱موادمستقيم مصرفي (۲۴-۱)                              

۶۱,۲۵۳۵۳,۶۷۴دستمزد مستقيم (۲۴-۲)

۱,۰۳۸,۵۲۸۹۰۲,۴۲۸سربارتوليد (۲۴-۲)                                     

(۲۴,۸۲۱)(۳۰,۲۹۸) هزينه هاي جذب نشده توليد             

۱,۳۴۶,۳۵۱۱,۰۸۸,۵۹۲جمع هزينه هاي توليد
اضافه ميشود:                      

۹۱,۸۷۳۳۹,۸۳۹موجودي  كاالي  در جريان  ساخت  اول سال                                  

۰۹۶۷خريد كاالي درجريان ساخت                      
کسرميشود:                                                         

(۱۵۰,۵۲۵)(۹۱,۸۷۳)

۱,۲۸۷,۶۹۹۱,۰۳۷,۵۲۵بهاي تمام شده كاالي ساخته شده                  
اضافه ميشود:

۹,۳۵۹۶,۱۸۳موجودي  كاالي  ساخته  شده  اول  سال                     

۱,۲۹۷,۰۵۸۱,۰۴۳,۷۰۸بهاي تمام شده كاالي آماده براي فروش 
كسر ميشود:    

(۹,۳۵۹)(۱۲,۵۹۵)موجودي  كاالي  ساخته  شده   پايان سال          

۱,۲۸۴,۴۶۳۱,۰۳۴,۳۴۹بهاي تمام شده كاالي فروش رفته                  

مبلغ   مقدار مبلغ   مقدار واحد 

ميليون ريالتنميليون ريال

۱,۵۹۶,۵۲۸۴۵,۶۲۳۱,۴۶۴,۷۳۷۳۴,۰۶۴تن سنگ آهك توليدي                   
۳,۸۴۷,۱۳۴۳۵,۸۱۲۳,۷۶۰,۴۳۰۲۸,۸۶۸تن خاك                                     

۹۶,۷۸۱۲۲,۴۵۵۶۸,۴۳۶۱۲,۴۱۲تن سنگ آهن                                    
۱۱۵,۳۶۷۱۶,۷۰۱۸۵,۳۶۵۱۰,۰۵۷تن سنگ گچ                                     
۸,۲۲۹۴۳۳۵,۷۰۱۲۹۱تن پوزوالن                                    

۴۰,۶۵۴۶,۵۷۰۳۹,۲۵۰۴,۸۶۸تن بوکسيت
۱۳,۹۹۷۱,۹۹۴۰۰تن سيليس

۱۲۹,۵۸۸۹۰,۵۶۰
مواد اوليه  پاکت و کيسه:

۳,۲۴۷,۱۳۷۵۳,۵۶۶۲,۷۹۳,۴۹۹۳۹,۷۷۷کيلو گرم کاغذ 
۴۲,۵۳۵۱,۰۱۴۶۲,۴۵۰۱,۲۰۷کيلو گرمچسب و مرکب 
۱۷,۵۹۲,۶۳۶۹۲,۷۰۰۹,۰۹۸,۲۲۵۲۵,۷۶۷عددکيسه خريداري

۱۴۷,۲۸۰۶۶,۷۵۱
۲۷۶,۸۶۸۱۵۷,۳۱۱

۱۳۹۰
۱ـ۲۴) مواد اوليه مصرف شده  شامل اقالم زير مي باشد:

موجودي كاالي  در جريان   ساخت   پايان  سال                     

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

۱۳۹۱

 ۲۰
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۱ـ۱ـ۲۴) بهاي سنگ آهك توليدي طي سال مالي مورد گزارش بشرح ذيل است.

۱۳۹۱۱۳۹۰

ميليون ريالميليون ريال

۲۰,۶۳۰۱۲,۷۹۸هزينه هاي مواد اوليه                              

۲۰,۱۳۸۱۵,۰۶۲هزينه هاي بارگيري  وحمل  مواداوليه 

۱,۷۴۹۱,۶۹۶هزينه هاي حقوق ودستمزد 

۳,۱۰۶۴,۵۰۸هزينه هاي تسهيمي و سربار
۴۵,۶۲۳۳۴,۰۶۴

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

۱۳۹۱۱۳۹۰۱۳۹۱۱۳۹۰
ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال

۶,۴۲۲۵,۸۳۲۷۴,۵۵۸۶۹,۰۷۲حقوق ، دستمزد و مزايا
۹۵۹۸۵۴۱۰,۲۸۷۸,۸۸۴بيمه سهم کارفرما و بيمه بيکاري

۴۶۴۴۰۸۶,۳۳۴۵,۸۳۴مزاياي پايان خدمت                                    
۵۳,۴۰۸۴۶,۵۸۰۶۳,۱۴۳۵۴,۹۹۶

۸,۶۲۲۵,۷۹۵هزينه غذاي کارکنان 
۳,۵۶۱۳,۴۳۳اياب وذهاب                                   

۰۰۱۵۹,۹۰۱۱۴۳,۸۷۶برق مصرفي 
۰۰۲۷۸,۰۴۶۲۲۸,۵۹۷مازوت و گاز مصرفي 

۰۰۶۱,۰۹۶۴۶,۸۰۱نسوز مصرفي 
۰۰۱۳,۰۶۱۲۲,۶۸۹مواد سايشي و ساير مواد مصرفي 

۰۰۸,۳۵۰۶,۱۴۳روغن مصرفي 
۰۰۶۳,۱۳۰۵۰,۱۲۳قطعات مصرفي 

۰۰۳۰۷,۲۶۴۲۷۵,۵۵۸
۰۰۹,۴۵۲۷,۲۳۵ساير هزينه ها 

۶۱,۲۵۳۵۳,۶۷۴۱,۰۶۶,۸۰۵۹۲۹,۰۳۶

كسر ميگردد:

(۴,۵۰۸)(۳,۱۰۶)سربار تسهيمي به سنگ آهك توليدي 

(۵,۹۰۲)(۶,۸۴۶)سربار تسهيمي به واحد طرح توسعه 

(۱۶,۱۹۸)(۱۸,۳۲۵)سربار تسهيمي به فروش ؛ اداري و عمومي 
۶۱,۲۵۳۵۳,۶۷۴۱,۰۳۸,۵۲۸۹۰۲,۴۲۸

دستمزد مستقيم

استهالک اموال ، ماشين آالت و تجهيزات 

هزينه دستمزد کارمزدي و مقاطعه کاري 

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.

 ۲۱
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ظرفيت معمولتوليد واقعيظرفيت معمولتوليد واقعيظرفيت اسمي واحد اندازه گيري

۷,۱۴۰,۰۰۰۵,۴۹۹,۷۹۲۷,۱۴۰,۰۰۰۵,۳۳۰,۲۶۳۶,۰۹۷,۳۲۵تنتوليد مواد خام 
۳,۷۵۰,۰۰۰۳,۴۱۶,۲۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰۳,۲۹۳,۹۵۸۳,۷۵۰,۰۰۰تنتوليد کلينکر
۳,۰۰۰,۰۰۰۳,۱۹۲,۴۵۴۳,۰۰۰,۰۰۰۲,۹۴۱,۳۳۴۲,۴۷۹,۰۹۳تنتوليد سيمان 

 ۲۵ـ هزينه هاي  فروش ، اداري و عمومي 

۱۳۹۱۱۳۹۰

ميليون ريالميليون ريال
۲۵,۷۴۰۲۰,۰۴۹حقوق و دستمزد و مزايا                                     

۳,۱۳۴۲,۱۲۸ مزاياي پايان خدمت                                            
۴,۲۳۱۳,۹۵۹بهره وري افزايش توليد وآکورد

۱,۵۰۹۲,۰۷۳هزينه دستمزدپيمانكاران                                         
۹,۴۸۱۴,۳۶۶حق الزحمه وحق المشاوره                                 
۲,۸۳۹۷,۰۲۸هزينه گاز مصرفي                                        
۲,۴۷۶۲,۸۲۰هزينه برق مصرفي                                        

۹۸۰۱,۲۴۵ابزارولوازم وقطعات مصرفي                               
۴,۳۲۹۳,۷۷۰استهالك                                                     

۱۴,۸۷۷۳,۰۶۹بيمه وعوارض
۱,۰۴۱۱,۵۸۹کرايه حمل کلينکر  فروش رفته 

۱۲,۶۳۸۳,۲۹۸ساير                                                     
۸۳,۲۷۵۵۵,۳۹۴

۱۸,۳۲۵۱۶,۱۹۸اضافه ميشود : سربار تسهيمي 
۱۰۱,۶۰۰۷۱,۵۹۲

۲۶ـ خالص ساير درآمدها و هزينه هاي عملياتي 

۱۳۹۱۱۳۹۰

ميليون ريالميليون ريال

۵,۷۵۷(۹۵)خالص كسري واضافه انبار 
(۲۴,۸۲۰)(۳۰,۲۹۸)هزينه هاي جذب نشده      

۳۹۲۵ساير 
(۳۰,۳۵۴)(۱۹,۰۳۸)

۲۷ـ قلم استثنائي - بازخريد سنوات خدمت كاركنان

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

۱۳۹۱

مطابق آئين نامه اجرائي ماده ۷۶ قانون تامين اجتماعي - مبني بر بازنشستگي زودتر از موعد ناشي از مشاغل سخت و زيان آور ؛ با پيگيري 

هاي صورت گرفته اين موضوع مشمول كليه واحد هاي شركت گرديده است. در همين راستا در سال مورد گزارش تعداد ۱۷۱ نفر از كاركنان 

شركت با حداقل ۲۰ سال سابقه كار باز نشسته شده اند و هزينه بازخريد سنوات خدمت مازاد بر يك ماه اين پرسنل به مبلغ ۵۶.۳۵۷ ميليون 

ريال تحت عنوان سرفصل فوق منظور شده است.

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

نسبت به ظرفيت معمول ناشي از انجام توليد در خارج از ساعت کار عادي شرکت و بصورت اضافه کاري مي باشد.
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۲۸ـ هزينه هاي مالي 
طبقه بندي هزينه هاي مالي برحسب  تامين کنندگان تسهيالت به قرار زير است :

۱۳۹۱۱۳۹۰
ميليون ريالميليون ريال

۲۶۶,۷۶۸۲۳۲,۹۵۹تسهيالت دريافتي از بانکها
۴,۳۵۴۲,۲۸۳ساير

۲۷۱,۱۲۲۲۳۵,۲۴۲

۲۹ـ خالص ساير درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي

۱۳۹۱۱۳۹۰

ميليون ريالميليون ريال

۲۹,۸۴۳۳۹,۱۰۶
۲۳۳۱۶۰

۱۰,۵۳۷۴,۶۱۶

۲۹۳۱۶درآمدحاصل  ازفروش  دارائيهاي ثابت مشهود                   

۱,۴۰۴۱,۲۲۵درآمد اجاره                                             

(۲۳۶,۹۰۰)(۳۴۹,۵۶۸)زيان حاصل از تسعير ارز (۲۹-۱)                                         

۲۴,۷۰۱۱۱,۸۳۳سود حاصل از فروش اجناس اسقاطي

۱,۳۸۳۹۸۱ساير
(۲۸۱,۴۳۸)(۱۷۸,۶۶۳)

۳۰- سود پايه هر سهم

۱۳۹۱۱۳۹۰
ميليون ريالميليون ريال

۸۲۸,۹۷۶۶۸۰,۹۷۰
(۱۱۸,۲۰۸)(۸۰,۶۳۴)
۷۱۰,۷۶۸۶۰۰,۳۳۶
(۵۵۲,۵۶۰)(۴۱۳,۹۰۵)
۶۵,۵۶۴۴۴,۱۸۸
(۴۸۶,۹۹۶)(۳۶۹,۷۱۷)
۲۲۳,۷۷۲۲۳۰,۶۱۹
۱,۸۰۲,۰۴۰۱,۸۰۲,۰۴۰

۳۹۴۳۳۳
(۲۷۰)(۲۰۵)
۱۲۴۱۲۸

سود عملياتي

زيان غير عملياتي هر سهم_ريال
سود هر سهم_ريال

زيان غير عملياتي پس از کسر ماليات
صرفه جويي ماليات

سود پس از کسر ماليات
ميانگين تعداد سهام(هزار سهم)

سود عملياتي هر سهم_ريال

ماليات
سود عملياتي پس از کسر ماليات

زيان غير عملياتي

سود حاصل ازسرمايه گذاري در شرکتها

سود حاصل ازسرمايه گذاري در اوراق مشارکت                    

۱-۲۹) سرفصل فوق به مبلغ ۳۴۹.۵۶۸ ميليون ريال زيان تسعير ارز بابت خالص سود و زيان تسعير ارز مانده تسهيالت دريافتي از محل 

صندوق ذخيره ارزي با نرخ ارز مرجع بانک مرکزي و بخشي از تسهيالت فاينانس با نرخ ارز مبادله اي به ترتيب به مبلغ ۱۹.۶۹۱ ميليون ريال 

سود تسعير و مبلغ ۳۶۹.۲۵۹ ميليون ريال زيان تسعير ارز مي باشد.

سود حاصل از سپرده هاي بانکي                     

 ۲۳
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يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي 

سال مالي  منتهي به 30 اسفندماه 1391

۳۱ـ تعديالت سنواتي

۱۳۹۱۱۳۹۰

ميليون ريالميليون ريال

(۳۲,۰۷۶)(۳۲,۰۷۶)
(۳۲,۰۷۶)(۳۲,۰۷۶)

۳۲ـ صورت تطبيق سود عملياتي

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

۱۳۹۱۱۳۹۰
ميليون ريالميليون ريال

۸۲۸,۹۷۶۶۸۰,۹۷۰سود عملياتي                                                          
۳۱۲,۹۲۵۲۸۰,۶۸۵هزينه استهالک

۶,۶۰۴(۱۵,۸۶۳)خالص افزايش (کاهش)درذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان 
(۱۴۸,۵۰۸)(۸۹,۸۷۹)افزايش موجودي مواد وکاال

(۷۸۷)(۹۴,۰۲۳)افزايش سفارشات وپيش پرداختها  
۱۲,۲۶۴(۱۶,۳۸۲) کاهش (افزايش) حسابهاي دريافتني عملياتي
۱۵,۴۳۵(۸۸,۵۰۱)افزايش (کاهش) حسابهاي پرداختني عملياتي

(۳۶,۸۴۲)۹۴,۳۸۲افزايش (کاهش)پيش دريافتهاي عملياتي
۲۰,۲۲۲۱۲,۸۸۹خالص ساير درآمدها و هزينه ها

۹۵۱,۸۵۷۸۲۲,۷۱۰

۳۳ـ تعهدات و بدهيهاي احتمالي   

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

۱۳۹۱

ميليون ريال

۵,۸۴۴,۶۵۹تضمين وام شرکتهاي سيمان فارس و خوزستان ، ساخت و نصب صنعتي البرز و سيمان خوزستان 
۵,۸۴۴,۶۵۹

۳-۳۳) تعهدات سرمايه اي ناشي از قراردادهاي منعقده و مصوب در تاريخ ترازنامه بشرح زير است :
۱۳۹۱

۸,۰۳۲احداث ساختمان خط  ۱و۲ توليد 
۷۳۵,۱۰۶خريد ونصب ماشين آالت خط ۱و۲ توليد 

۷۴۳,۱۳۸

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.

۲-۳۳) طبق اعالميه بدهي صادره از طرف سازمان تامين اجتماعي شعبه نظرآباد ، بابت سالهاي ۱۳۷۸ لغايت ۱۳۸۶ مبلغ ۷۸.۳۹۰ ميليون ريال حق بيمه 

مطالبه گرديده ، که شرکت به اين موضوع اعتراض نموده و نتيجه آن تاکنون مشخص نگرديده است.

تعديل ذخيره ماليات عملکرد سال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ۸۸

 ۲۴



شركت سيمان آبيك (سهامي عام)

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي 

سال مالي  منتهي به 30  اسفند 1391

7,5133,3543,261801فروش سيمان

-5,155-10,732خريد خدمات

-43,866-42,456خريد قطعات

--7,7753,351فروش سيمان

-8,599-11,416خريد خدمات

---472خريد قطعات

تحقيق و توسعه صنعت سيمان
عضو مشترك هيئت 

مديره
32-1,074(58)-1,108ارزش منصفانهبله خريد خدمات

 سيمان خزر
عضو مشترك هيئت 

مديره
---4,2871,58610ارزش منصفانهبله فروش كلينكر

عضو مشترك سيمان غرب

هيئت مديره
---2,4811,588560ارزش منصفانهبله فروش پاكت

 فوالدوچدن دورود
عضو مشترك 

هيئت مديره
8,9195,9745,9747,851-12,654ارزش منصفانهبله خريد قطعات

-6,641-5,281خريد خدمات

 خريد 5200

 سهم فوالد و

 چدن و ماشين

سازي دورود

5---

 خريد 1750

 سهم شركت

 ساخت و نصب

صنعتي البرز

2---

---12اجاره زمين

26,63812,25319,4804,958فروش سيمان

-12,482-9,101خريد خدمات

-3,553-5,228خريد قطعات

24,786

- ساير اشخاص وابسته
نوآوران صنعت 

سبز پارس

عضو مشترك 

هيئت مديره
936ارزش منصفانهبله 

8,343 ارزش منصفانهبله فرعيشركت تهران بتونواحدهاي تجاري فرعي

سود(زيان)

 ناخالص 

معامله

مانده طلب 

(بدهي)
مبلغ معامله مبلغ معامله

(2,674)

ساخت ونصب البرز
عضو مشترك 

هيئت مديره
35,63312,452ارزش منصفانهبله 

خدمات مهندسي سيمان 

فارس و خوزستان

عضو مشترك 

هيئت مديره
8,358ارزش منصفانهبله 

سود(زيان) 

معامله

شركتهاي همگروه

34- معامالت با اشخاص وابسته 

1-34 - معامالت با اشخاص وابسته در طي سال بشرح زير است:                                                                                                 
   ارقام به ميليون ريال

نام شخص وابستهشرح
نوع 

وابستگي

سال مالي 1390سال 1391

موضوع 

معامله

آيا مشمول مفاد 

ماده 129 ق ت 

مي باشد

مانده طلب 

(بدهي)

نحوه تعيين 

قيمت

25



شركت سيمان آبيك (سهامي عام)

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي 

سال مالي  منتهي به 30 اسفندماه 1391

۱۳۹۰/۱۲/۲۹

(دريافت) پرداخت نوع وابستگي

تعديالت(هزينه 

مطالبات مشکوک 

الوصول و...)

مانده طلب(بدهي) مانده طلب(بدهي) 

ميليون ريالميليون ريال

(۲۵۴,۳۴۴)(۲۰۱,۱۵۶)-۵۳,۱۸۸شرکت مادرشرکت سيمان فارس و خوزستان 

--۴۴۴عضو مشترک هيئت مديرهشرکت پارس اقدام 

- (۱,۳۵۹)--۱,۳۵۹عضو مشترک هيئت مديرهشرکت سيمان فارس 

۱,۹۹۵--(۱,۹۹۵)عضو مشترک هيئت مديره

-۲,۷۰۰-۲,۷۰۰واحد تجاری فرعی 

۳۵- سود انباشته در پايان سال

مبلغ

ميليون ريال

۲۲,۳۷۷

۲۲,۳۷۷سود سهام پيشنهادي هيئت مديره 

۳۶- وضعيت ارزي

يورودالر

۳۳,۶۰۰۳,۶۱۵,۱۹۲موجودي نقد و بانک ، حسابها و اسناد دريافتني
(۹۳,۹۵۹,۵۳۰)(۱۲,۲۱۱,۷۳۳)تسهيالت ، حسابها و اسناد پرداختني ارزي
(۹۰,۳۴۴,۳۳۸)(۱۲,۱۷۸,۱۳۳)خالص دارايي ها (بدهي هاي )پولي ارزي 

يورو

۴,۱۸۶,۶۴۲خريد تجهيزات ، قطعات و لوازم 
۹,۶۲۶,۸۰۶تعهدات سرمايه اي ارزي - در تاريخ ترازنامه 

۳,۲۷۵,۰۰۰خريد مواد اوليه 

۱۷,۰۸۸,۴۴۸

شرکت سنگهاي تزئيني نخل و کوير نهبندان 

۲-۳۴ - مانده حساب اشخاص وابسته اي که طي سال معامله اي با آنها انجام نشده به شرح زير مي باشد:
۱۳۹۱/۱۲/۳۰

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

نام شخص وابسته 

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

تقسيم حداقل ۱۰ درصد سود خالص سال ۱۳۹۱ طبق ماده ۹۰ اصالحيه قانون تجارت .

تکاليف قانوني

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

پيشنهاد هيئت مديره

(۴۴۴)

شرکت بازرگاني صنايع سيمان فارس و خوزستان 

 ۲۶
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