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 سیمانصنعت  معرفی 

صنایع پایه، نقش اساسی را در توسعه زیربنای اقتصادی هر کشور دارد. ایران صنعت سیمان به عنوان یکی از 

 به لحاظ جمعیت هفدهمین و به لحاظ وسعت هجدهمین کشور بزرگ دنیا و دومین کشور خاورمیانه در منطقه

. شوددرصد سیمان دنیا در این کشور و پانزده همسایه آن مصرف می 10الجیشی اوراسیا قرار دارد و حدود سوق

 بر بودن وای هر کشور، سرمایههای توسعهزیرساخت سیمان به دلیل کاربردهای فراوان و اهمیت تولید در بخش

شود. عالوه بر این، منابع معدنی قابل دسترس ای محسوب میترین کاالهای توسعهداشتن قابلیت صادرات، از مهم

ت خطو  تولید سیمان در کشور نیز از مزایای تولید آالدرصد از تجهیزات و ماشین 80و توانایی ساخت حدود 

 دهد:این محصول است. جدول زیر ظرفیت و میزان تولید سیمان کشور را طی سنوات اخیر نمایش می

 1396 1395 1394 

 78،573،300 78،693،300 80،445،300 ظرفیت اسمی تولید کلینکر )تن(

 57،651،741 57،655،840 57،732،676 میزان تولید کلینکر )تن(

 73.37% 73.27% 71.77% راندمان تولید کلینکر )%(

 79،706،077 80،650،632 83،074،712 ظرفیت اسمی تولید سیمان )تن(

 58،795،796 55،265،219 54،849،356 میزان تولید سیمان )تن(

 73.77% 68.52% 66.02% راندمان تولید سیمان )%(

 

 هایرساختز یجاددر خصوص ا یاقدامات یدارد، در صورت اجرا ییباال یارزآور یتقابل یمانس ینکهبا توجه به ا

بر صادرات  یرگذاریدر تأث ییباال یاربس یتصنعت قابل ینا المللی،ینو برداشته شدن موانع ب هایمو رفع تحر

و مشکالت  یمانس یدتول یتنامتناسب ظرف زایشاف ی،عمران هایدارد. رکود در بخش مسکن، کاهش پروژه یرنفتیغ

 یمانو فروش صنعت س یدتول هایشاخص یروند نزول یاصل یلدال توانندیم یمهم صادرات یمربو  به بازارها

 محسوب شوند.

 یدتول یتظرف یر،اخ هایسال در هااز طرح یاریبس برداریو بهره یمانس یدیتول هایطرح یشاز پ یشب رشد

به کشور عراق سبب شد  یژهداده است. امکان صادرات به و یشافزا ی،داخل یازرا مازاد بر ن یمانعرضه س یزانو م

. سهم بازار عراق از کل فروش یابد اصمهم اختص ینبه ا یمانصنعت س یتاز ظرف یقبل، بخش هایکه در سال

 یلکشور عراق از دالکاهش صادرات به  دهدینشان م یزن یقابل توجه بوده است. آمار تجارت گمرک یمانصنعت س
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دامات و اق یمانس یدتول یشبر افزا یدر سال گذشته بوده است. تالش دولت عراق مبن یمانعمده کاهش صادرات س

نموده  یجادرا ا یطیمشترک خود در کشور عراق، شرا هایپروژه یبرا یازمورد ن حمصال ینجهت تأم یهکشور ترک

 پذیربه عراق به سهولت امکان یمانگذشته صادرات س یطشرا کارآمد، بازگشت به هاییاستکه بدون اتخاذ س

 نباشد.

 4حداقل  ی،جهان هاییمتق یدر کشور است، چراکه بر مبنا یادیبن یعاز صنا یکی یمانصنعت س یراندر ا

 ینسب هاییتداشته و با داشتن مز یاررا در اخت یناخالص مل یددرصد تول 2مصوب حدود  یمتق یدرصد و بر مبنا

با  ینشاخه از صنعت را داراست. همچن ینا رافزوده دارزش یجادا ییتوانا ی،انسان یرویو ن یمعدن، تکنولوژ ی،انرژ

 ینا یمیتوسعه، بعد از صنعت پتروش هایطرح اندازیو آزاد شدن صادرات و راه یتیاز سبد حما یمانخروج س

سال سابقه،  80از  یشبا ب یرانا یمانت سکشور در دست خود دارد. صنع یصادرات یدصنعت رتبه دوم را در تول

و  یلتحو هاییتنتوانسته است از تمام ظرف یوساز داخلبه علت رکود در ساخت تهگذش هایسال یمتأسفانه ط

 ایقو آفر یانهخاورم یبه کشورها یمانصادرات س یاست که تقاضا برا یدر حال ین. ایدفروش خود استفاده نما

موجود،  یواحدها یدتول یتظرف یشافزا رغمیعل یراخ هایدر سال کهیطوراست. به یافته ایقابل مالحظه یشافزا

و توسعه  یدجهت احداث کارخانجات جد یو خصوص یدولت هایتوسط بخش یاگسترده هایگذارییهسرما

صورت  باشند،یم یخوب یصادرات هاییتموقع یکه دارا یکارخانجات موجود به خصوص آن دسته از کارخانجات

 است. یرفتهپذ

را پشت سر گذاشته است. با فروش  یادیز هاییبفراز و نش 1395و  1394 هایدر سال یرانا یمانس صنعت

حدود  یمتبه ق یاهر تن  یبه ازا یالهزار ر 600کمتر از  یمتبه ق یمانیاز کارخانجات س یمحصول توسط تعداد

 یجهان را شکست و با بجا یک صنعتیاستراتژ یکاال ینترارزان یدشا یاو  یمانس ینتردالر رکورد ارزان 16

موجود در  یصنعت یحجم کاال یشترینسال گذشته ب 3 یط ینکرکل یتن موجود یلیونم 14 یانگینگذاشتن م

 انبار جهان را به خود اختصاص داد.
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 های سیمانی در کشورساختار مالکیت شرکت -1-1

 های سیمانی کشور از منظر ظرفیت تولید و سهم بازار نسبی مطابق جدول زیر است. ساختار مالکیت شرکت

 درصد سهم بازار نسبي ظرفیت روزانه بازيگران اصلي صنعت سیمان

 32% تن 79،000بیش از  سیمان فارس و خوزستان و سیمان تأمین

 27% تن 66،000بیش از  بخش خصوصی

 14% تن 35،000 از یشب سیمان تهران

 10% تن 24،000بیش از  گذاری و توسعه صنایع سیمانسرمایه

 9% تن 23،000بیش از  گذاری سیمان غدیرگذاری غدیر و سرمایهسرمایه

 6% تن 15،000بیش از  اسپندار

 2% تن 6،000بیش از  گذاری امیدسرمایه

 

 جایگاه شرکت در صنعت -1-2

 1.73سهمی  1396است و شرکت در سال های تهران و شهرهای همجوار بازارهای اصلی شرکت شامل استان

  درصدی از کل فروش کشور دارد.

 30/09/1396سال مالي منتهي به 

 سهم شرکت از کل بازار

 درصد از کل فروش کشور فروش کل )تن( فروش صادراتی )تن( فروش داخلی )تن(

831،877 1،394 833،271 1.73 
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 معرفی شرکت -1-3

مورخ  4492تأسیس شده و طی شماره  20/06/1333شرکت سیمان شمال )سهامی عام( در تاریخ 

 1347ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شرکت در اسفند ماه در اداره ثبت شرکت 30/06/1333

تجاری فرعی در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است در حال حاضر، شرکت سیمان شمال جز واحدهای 

ه گذاری گروه توسعسیمان است و واحد تجاری نهایی گروه، شرکت سرمایهگذاری و توسعه صنایع شرکت سرمایه

و کارخانجات آن در  269باشد. مرکز اصلی شرکت در شهر تهران خیابان شهید دکتر بهشتی شماره ملی می

 واقع است. جاده آبعلی 36کیلومتر 

 فعالیت اصلی -1-3-1

 اساسنامه عبارتست از: 2شرکت طبق ماده موضوع فعالیت 

  وابسته به آن، تهیه و تأمین کلیه مواد و ایجاد و تأسیس کارخانجات تولید سیمان و صنایع جانبی

 ها و ماشین آالت مورد نیاز این صنایع از داخل و خارج از کشور.وسائل، دستگاه

 ین صنعت از قبیل سنگ آهک، خاک رس، برداری از کلیه معادن مورد نیاز ااکتشاف و استخراج و بهره

 سنگ آهن، سیلیس و غیره.

 های موجود در جهت تعقیب اهداف شرکت و های جدید و یا سهیم شدن در شرکتتأسیس شرکت

بطور کلی انجام کلیه عملیات و معامالت مجاز تولیدی و بازرگانی و صنعتی که بطور مستقیم یا 

 باشد.مشروحه فوق مربو  می یا هریک از موضوعاتغیرمستقیم با تمام 

 های های جدید یا تعهد شرکتها از طریق تأسیس یا تعهد سهام شرکتمشارکت در سایر شرکت

 موجود.

 .فعالیت اصلی شرکت طی دوره مالی مورد گزارش تولید و فروش سیمان بوده است 

 ترکیب سهامداران -1-3-2

و  30/09/1396پایان سال مالی منتهی به  درصد سهام شرکت در 1دارای مالکیت بیش از ترکیب سهامداران 

الزم به توضیح است طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده  باشد.تاریخ تأیید گزارش به شرح جدول زیر می

میلیارد ریال افزایش یافته که در تاریخ  1،075درصد افزایش به مبلغ  30سرمایه شرکت با  04/04/1396مورخ 

 .ها به ثبت رسیده استشرکتدر اداره ثبت  05/12/1396
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 در تاريخ

30/09/1396 

در تاريخ تأيید گزارش 

12/12/1396 

 درصد تعداد سهام درصد سهامتعداد  سهامداران

 66.48 714،720،861 65.56 541،639،891 گذاری و توسعه صنایع سیمان )سیدکو(شرکت سرمایه

 5.63 60،546،955 5.63 46،574،581 گروه تأمین مالی مسکن

 5.21 55،991،000 5.21 43،070،000 شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان

 1.84 19،753،764 1.84 15،227،783 آقای مقیمی

 1.82 19،557،898 1.71 14،100،000 شرکت سهامی بیمه ایران )سهامی عام(

 1.47 15،788،520 1.47 12،145،016 گذاری ملی ایران )سهامی عام(شرکت سرمایه

 1.13 12،096،836 1.13 9،319،364 گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی کشوریشرکت سرمایه

 21.63 176،615،487 17.45 144،901،235 سایر سهامداران

 100 1،075،071،000 100 826،977،870 جمع

 

 سرمایه شرکت -1-3-3

به ارزش اسمی هر سهم سهم  3،000میلیون ریال )شامل تعداد  30سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 

میلیون ریال )شامل تعداد  1،075،071ریال( بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ  10،000

افزایش  30/09/1396ریال( در پایان سال مالی منتهی به  1،000سهم به ارزش اسمی هر سهم  1،075،071،000

 یافته است.

 تاریخ افزایش

 سرمایه
 درصد افزایش سرمایه

 سرمایه جدید

 )میلیون ریال(

 محل افزایش

 سرمایه

 آورده نقدی و مطالبات حال شده 1،075،071 30 1396

 سود انباشته 826،978 200 1388

 آورده نقدی و مطالبات حال شده 275،659 50 1387

 نقدی و مطالبات حال شدهآورده  183،772 100 1385

 آورده نقدی و مطالبات حال شده 91،886 200 1383

 آورده نقدی و مطالبات حال شده 30،629 100 1381

 آورده نقدی و مطالبات حال شده 15،314 50 1376

 مطالبات حال شده 10،210 50 1375
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 ترازنامه -1-3-4

 باشد:شرح جدول ذیل میبه  1396تا  1393های ترازنامه شرکت سیمان شمال برای سال

 1396 1395 1394 1393 )میلیون ريال(

 119،054 40،908 21،994 80،163 موجودی نقد

 - - - 5،000 های کوتاه مدتسرمایه گذاری

 413،984 406،651 323،219 184،607 حسابهای دریافتنی تجاری

 299،072 382،682 298،066 118،640 حسابهای دریافتنی غیر تجاری

 379،185 404،646 430،713 448،212 موجودی مواد و کاال

 53،411 41،907 37،322 30،962 هاسفارشات و پیش پرداخت

 80،032 82،992 112،912 117،800 دارایی نگهداری شده برای فروش

 1،344،737 1،359،786 1،224،226 985،384 های جاری :جمع دارايي

 3،025 2،839 7،294 18،779 های بلند مدتدریافتی

 685،665 633،596 945،127 937،909 های بلندمدتسرمایه گذاری

 18،209 18،089 18،023 18،199 های نامشهوددارایی

 560،932 532،652 532،132 570،794 های ثابت مشهوددارایی

 4،131 3،011 3،016 3،275 هاسایر داریی

 1،271،962 1،190،187 1،505،592 1،548،956 های غیر جاریجمع دارايي

 2،616،699 2،549،973 2،729،818 2،534،340 هاجمع کل دارايي

 62،641 46،339 75،201 47،773 های تجاریپرداختنی

 320،839 408،764 246،496 175،214 های غیر تجاریپرداختنی

 74،929 68،350 2،051 22،880 مالیات پرداختنی

 268،301 368،115 502،275 131،030 سود سهام پرداختنی

 162،062 146،279 136،640 118،139 تسهیالت مالی

 20،686 20،765 10،947 8،235 ذخایر

 17،243 16،234 42،088 30،614 هاپیش دریافت

 926،700 1،074،847 1،015،698 533،885 های جاریجمع بدهي

 - - - 73،010 تسهیالت مالی دریافتی بلند مدت

 28،003 21،231 17،250 15،143 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

 28،003 21،231 17،250 88،153 های غیر جاریجمع بدهي

 954،703 1،096،078 1،032،948 622،038 هاجمع بدهي

 826،978 826،978 826،978 826،978 سرمایه

 234،567 - - - افزیش سرمایه در جریان

 82،698 82،698 82،698 82،698 اندوخته قانونی

 517،754 544،220 787،194 1،002،626 سود)زیان(انباشته

 1،661،997 1،453،896 1،696،870 1،912،302 جمع حقوق صاحبان سهام

 2،616،700 2،549،974 2،729،818 2،534،340 ها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهي
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 صورت سود و زیان -1-3-5

 گذارد:به نمایش می 1393-1396های شرکت را برای سال جدول زیر صورت سود و زیان

 1396 1395 1394 1393 )میلیون ريال(

  938،899  607،176  783،640  1،005،963 درآمدهای عملیاتی

 (662،756) (470،246) (728،605) (816،095) بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

  276،143  136،930  55،035  189،868 سود)زيان( ناخالص

 (90،326) (40،908) (48،919) (42،958) های فروش، اداری و عمومیهزینه

  185،817  96،022  6،116  146،910 سود)زيان( عملیاتي

 (18،487) (9،687) (14،343) (22،402) های مالیهزینه

  60،260  177،189  215،237  427،737 های غیر عملیاتیسایر درآمدها و هزینه

  227،590  263،524  207،010  552،245 سود)زيان( قبل از مالیات

 (34،907) (18،329) - (24،909) مالیات بر درآمد

  192،683  245،195  207،010  527،336 سود)زيان( خالص

  233  296  250  638 سود)زيان( هر سهم

  826،978  826،978  826،978  826،978 سرمایه شرکت
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 بینی عملکرد شرکت سیمان شمالپیش -1-4

 مفروضات کلی -1-4-1

شده اقتصادی مورد استفاده در این گزارش برای سنوات آتی در جدول زیر نشان داده متغیرهایمفروضات کلی 

 است:

 1397 1398 1399 1400 

 17.5% 24.2% 34.1% 29.6% نرخ تورم

 77،913 67،581 55،440 42،000 نرخ دالر دولتی )ریال(

  157،680  136،772  112،200  85،000 نرخ دالر بازار ثانویه )ریال(

پول  المللیینبر اساس گزارش ارائه شده توسط صندوق ب 1400تا  1397 یهاسال ینرخ تورم مورد استفاده برا

(IMFاست. نرخ ارز بر اساس تفاوت تورم ا )برآورد شده است. یسنوات آت یبرا یکاو آمر یران 

 

 

 

 عملیاتیدرآمد  -1-4-2

و خرید تجهیزات استخراج  اندازی خط تولید کلینکر سفیدبازسازی و راه شرکت سیمان شمال با توجه به برنامه

درصدی از محل  20افزایش سرمایه  انتشار گزارش توجیهی و انتقال سنگ آهک از معدن به کارخانه اقدام به

عملکرد شرکت بر مبنای تحقق این افزایش سرمایه بینی نموده است که پیشمطالبات حال شده و آورده نقدی 

فروش مقداری شرکت با توجه به نسبت تولید به ظرفیت اسمی و پس از آن نسبت فروش به   صورت گرفته است.

با در نظرگرفتن گزارش فعالیت ماهیانه شرکت منتهی  1397برآورد شده است. همچنین مقدار فروش سال  تولید

ها و همچنین مقدار اندک آن در با توجه به شرایط اقتصادی و اعمال تحریمده است. محاسبه ش 30/08/1397به 

 نظر شده است.سنوات گذشته از برآورد آن برای سنوات آتی صرف
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 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 )تن(

 518،403 518،403 518،403 521،660 511،094 424،878 569،704 587،555 2سیمان خاکستری فله تیپ 

 311،300 311،300 311،300 313،255 301،529 177،754 348،185 371،163 2سیمان خاکستری پاکتی تیپ 

 31،763 31،763 19،084 7،817 19،010 23،410 24،981 37،878 سیمان سفید پاکتی

 1،045 1،045 628 257 244 846 1،012 1،615 سیمان سفید فله

 862،511 862،511 849،415 842،989 831،877 626،888 943،882 998،211 مجموع فروش داخلي

 - - - - 1،394 1،553 - - سیمان سفید صادراتی

 - - - - 1،394 1،553 - - مجموع فروش صادراتي

 862،511 862،511 849،415 842،989 833،271 628،441 943،882 998،211 مجموع کل فروش

ال بینی نرخ فروش سبینی نرخ فروش محصوالت با توجه به نرخ تورم محاسبه شده است. همچنین پیشپیش

 برآورد شده است 30/09/1397گزارش فعالیت ماهانه منتهی به  محقق شده نرخ فروشبا در نظر گرفتن  1397

 باشد:که به شرح جدول ذیل می

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 )ريال بر تن(

         داخلي

 2،388،315 2،032،608 1،636،561 1،183،084 1،203،135 1،045،708 1،000،000 972،223 2سیمان خاکستری فله تیپ 

 2،715،714 2،311،246 1،860،906 1،294،429 1،341،657 1،180،797 1،150،000 1،121،962 2سیمان خاکستری پاکتی تیپ 

 5،497،232 4،678،495 3،766،905 2،844،727 2،320،703 2،150،162 2،057،924 1،829،000 سیمان سفید پاکتی

 5،067،066 4،312،397 3،472،139 2،824،903 2،108،852 1،983،499 1،924،872 1،683،498 سیمان سفید فله

         صادراتي

 3،965،115 3،550،578 3،179،379 2،586،716 2،010،760 1،741،275 - - سیمان سفید صادراتي

 

ال الزم به توضیح است مبلغ فروش س شود.بینی میمبلغ فروش شرکت با توجه به جداول فوق به صورت زیر پیش

فرض اینکه تخفیفات در این گزارش لحاظ شرکت با  30/09/1397با توجه به گزارش فعالیت منتهی به  1397

 ت.شده است در نظر گرفته شده اس
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ريال()میلیون   1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399 1400 

 1،238،110 1،053،710 848،398 617،167 614،915 444،298 569،704 571،235 2سیمان خاکستری فله تیپ 

 845،401 719،491 579،300 405،487 404،549 209،891 400،413 416،431 2سیمان خاکستری پاکتی تیپ 

 174،608 148،602 71،889 22،237 44،117 50،335 51،409 69،279 سیمان سفید پاکتی

 5،294 4،505 2،180 726 515 1،678 1،948 2،719 سیمان سفید فله

 2،263،413 1،926،309 1،501،766 1،045،617 1،064،095 706،203 1،023،474 1،059،663 مجموع  فروش داخلي

 - - - - 2،803 2،704 - - سیمان سفید صادراتی

 - - - - 2،803 2،704 - - مجموع فروش صادراتي

 2،263،413 1،926،309 1،501،766 1،045،617 1،066،898 708،907 1،023،474 1،059،663 مجموع کل فروش ناخالص

 (298،178) (253،769) (197،840) - (127،999) (101،731) (239،834) (53،700) تخفیفات نقدی فروش

 1،965،235 1،672،540 1،303،926 1،045،617 938،899 607،177 783،640 1،005،963 فروش خالص

 مواد مستقیم مصرفی -1-4-3

بینی مقدار مواد مستقیم مصرفی . پیشدهددرصد مواد مستقیم مصرفی را سنگ آهک تشکیل می 55بیش از 

سبت با در نظر گرفتن نبا توجه به نسبت تاریخی تبدیل مواد اولیه برآورد شده است. همچنین میزان هریک از مواد 

 تاریخی آن از کل مواد اولیه مصرفی محاسبه شده است.

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 )تن(

  1،315،717  1،315،717  1،239،588  1،268،161 1،165،690 922،213 1،360،423 1،557،179 سنگ آهک

  24،028  24،028  22،638  23،159 19،682 20،629 23،830 25،418 سنگ آهن

  18،061  18،061  17،016  17،408 19،096 15،178 11،811 20،910 سنگ بوکسیت

  47،956  47،956  49،668  50،813 35،235 40،310 48،037 44،590 سنگ گچ

 - -  19،269  8،059 20،032 24،315 35،986 - کلینکر سفید خریداری شده از شرکت سیمان سفید شرق

  4،762  4،762 -   - - - 125 10،783 سنگ کائولن

 -   -  - -  - - 2،851 18،308 سنگ تراس

 -   -  - -  - - - 2،529 سنگ سیلیس

 -   -  - -  - - - 135 سرباره

  1،410،523  1،410،523  1،348،177  1،367،599 1،259،735 1،022،645 1،483،063 1،679،852 مجموع
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نرخ مواد مستقیم مصرفی با توجه به نرخ رشد تاریخی و همچنین در نظر گرفتن کاهش هزینه تأمین سنگ 

توجه به خرید تجهیزات استخراج و انتقال سنگ آهک از معدن به کارخانه برآورد شده با  1398آهک از سال 

 است.

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 )ريال بر تن(

  58،579  53،254  48،413  86،451 60،604 67،662 61،292 75،836 سنگ آهک

  552،522  529،177  506،819  485،405 450،671 445،698 507،910 569،505 سنگ آهن

  1،507،400  986،830  646،035  422،931 317،339 184،254 184،244 184،252 سنگ بوکسیت

  220،489  205،287  191،133  177،954 164،135 154،274 155،207 149،522 سنگ گچ

  3،015،019  2،499،186  2،071،606  1،717،179 1،460،154 1،381،123 996،515 - کلینکر سفید خریداری شده از شرکت سیمان سفید شرق

  621،702  565،184  513،804  467،094 - - 300،800 300،315 سنگ کائولن

 - - - - - - 89،898 89،644 سنگ تراس

 - - - - - - - 670،384 سنگ سیلیس

 - - - - - - - 396،074 سرباره

 باشد.با توجه به برآوردهای صورت گرفته مبلغ مواد اولیه مصرفی به شرح جدول زیر می

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 )میلیون ريال(

  77،074  70،067  60،012  109،634 70،645 62،399 83،384 118،090 سنگ آهک

  13،276  12،715  11،473  11،242 8،870 9،194 12،104 14،476 سنگ آهن

  27،224  17،823  10،993  7،362 6،060 2،797 2،176 3،853 سنگ بوکسیت

  10،574  9،845  9،493  9،042 5،783 6،219 7،456 6،667 سنگ گچ

 - -  39،917  13،838 29،250 33،582 35،861 - شرکت سیمان سفید شرقکلینکر سفید خریداری شده از 

  2،961  2،692 - - - - 38 3،238 سنگ کائولن

 - - - - - - 256 1،641 سنگ تراس

 - - - - - - - 1،695 سنگ سیلیس

 - - - - - - - 53 سرباره

  131،109  113،141  131،888  151،118 120،608 114،191 141،273 149،714 مجموع
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 هزینه سربار -1-4-4
ی های مختلف به نسبت تاریخهزینه دستمزد با توجه به تعداد پرسنل و رشد سرانه حقوق کارکنان بین بخش

تسهیم شده است. هزینه استهالک نیز با توجه به نرخ مؤثر استهالک برآورد شده است. سایر اقالم سربار با استفاده 

 بینی شده است.تورم پیشاز تغییرات تولید و نرخ 
 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 )میلیون ريال(

  282،716  240،610  193،728  144،465 125،622 88،850 109،757 85،181 حقوق و دستمزد غیر مستقیم

  231،208  196،773  154،343  114،321 100،108 72،377 87،607 160،166 سوخت)گاز مازوت(

  116،686  99،307  77،894  57،696 50،523 31،310 67،475 65،667 مصرفی برق

  134،993  114،888  90،115  66،748 49،610 31،183 49،327 79،126 هزینه تعمیرات و نگهداری

  33،424  32،557  31،713  30،348 35،192 25،298 112،145 127،548 استهالک

  152،361  129،669  101،708  75،335 34،629 24،523 43،076 55،744 پاکت

  43،039  36،629  28،730  21،281 15،817 17،251 21،598 34،869 مواد مصرفی بهره برداری

  290،529  248،460  198،150  149،056 126،206 100،207 110،558 131،107 سایر هزینه ها

  1،284،956  1،098،892  876،381  659،248 537،706 390،999 601،542 739،409 جمع سربار تولیدی

 سربار و دستمزد غیر مستقیم انتقالی به حساب

 خرید و استخراج مواد اولیه )هزینه معدن سنگ آهک( 
(32،688) (23،811) (31،837) (26،126) (35،238) (46،843) (58،737) (68،682) 

  1،216،274  1،040،155  829،537  624،011 511،580 359،162 577،731 706،721 سربار خالص

 بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی -1-4-5
مواد مستقیم، دستمزد مستقیم و سربار مطابق توضیحات فوق در جدول قرار گرفته است. موجودی کاالی در 

 جریان ساخت نیز با توجه به مجموع هزینه ساخت برآورد شده است.
 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 )میلیون ريال(

  131،109  113،141  131،888  151،118 120،608 114،191 141،273 149،714 مواد مستقیم

  67،016  57،035  45،922  34،245 29،778 22،995 24،871 23،282 دستمزد مستقیم

  1،216،274  1،040،155  829،537  624،011 511،580 359،162 577،731 706،721 سربار

  1،414،399  1،210،332  1،007،347  809،374 661،966 496،348 743،875 879،717 هزينه تولید طي دوره

  314،749  261،963  210،479  185،305 186،506 164،644 167،142 99،914 موجودی در جریان ساخت اول دوره

 (367،817) (314،749) (261،963) (210،479) (185،305) (186،506) (178،659) (167،142) موجودی در جریان ساخت پایان دوره

  1،361،331  1،157،545  955،864  784،200 663،167 474،486 732،358 812،489 بهای تمام شده کاال تولید شده طي دوره

 - - - - 15،012 10،772 7،018 10،624 موجودی کاالی ساخته شده اول دوره

  1،361،331  1،157،545  955،864  784،200 678،179 485،258 739،377 823،113 کاالی آماده فروشبهای تمام شده 

 - - - - (15،422) (15،012) (10،772) (7،018) موجودی کاالی ساخته شده پایان دوره

  1،361،331  1،157،545  955،864  784،200 662،757 470،247 728،605 816،094 بهای تمام شده کاالی فروش رفته
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 هزینه عمومی، اداری و فروش -1-4-6

هزینه پرسنلی و استهالک مانند قسمت قبل محاسبه شده است. سایر اقالم هزینه عمومی، اداری و فروش نیز 

با استفاده از تورم برآورد شده است. در نهایت هزینه عمومی، اداری و فروش برای سنوات آتی به شرح جدول زیر 

 باشد.می

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 )میلیون ريال(

  93،206  79،324  63،868  47،627 41،415 23،301 27،655 18،448 هزینه حقوق و دستمزد

  3،790  3،226  2،515  1،751 10،077 868 1،187 2،791 های توزیع و فروشهزینه

  7،536  6،414  5،164  3،851 2،971 1،783 - - مزایای نقدی و غیر نقدی

  1،500  1،500  1،500  1،500 1،500 2،000 2،000 2،000 پاداش هیات مدیره

  10،880  9،260  7،456  5،560 4،290 2،574 - - وری تولیدپاداش بهره

  9،106  7،750  6،240  4،653 3،590 1،795 - - های مصرفیهزینه

  784  667  537  401 1،058 282 235 931 حق الزحمه و حق المشاوره

  4،124  4،017  3،913  3،745 4،342 746 1،131 627 استهالک

  3،245  2،761  2،223  1،658 1،279 895 - - هزینه پشتیبانی نرم افزارها

 -  -  -   - 2،278 - - - 95مالیات و عوارض بر ارزش افزوده سه ماهه چهارم سال 

  29،201  25،011  20،331  15،397 17،524 6،663 16،710 18،160 سایر

  163،372  139،930  113،747  86،142 90،326 40،908 48،919 42،958 مجموع
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 یاتیعملغیر ی(هاینهدرآمد )هز یرخالص سا -1-4-7
اری در گذسود سپرده بانکی با استفاده از نسبت تاریخی آن به موجودی نقد محاسبه شده است. سود سرمایه

سهام نیز با توجه به رشد سود عملیاتی شرکت برآورد شده است. سایر اقالم نیز با توجه به میزان فروش و نرخ 

 تورم برآورد شده است.  

 

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 )میلیون ريال(

  185،843  158،225  98،848  73،942 45،674 101،217 209،320 223،691 پذیرهای سرمایهگذاری در سهام شرکتسود سرمایه

  24،270  20،656  16،103  12،913 9،448 3،637 7،708 9،179 گذاری کوتاه مدت بانکیهای سرمایهسود حاصل از سپرده

  7،165  6،098  4،910  3،661 2،825 3،936 2،706 3،547 فروش قطعات یدکیسود حاصل از 

 -  -  -   - 1،353 (97) 533 (456) سود )زیان( ناشی از تسعیر ارز

 سال قانون نوسازی صنایع ایران 30تا  25های مازاد حق بیمه

 درصد حق ببیمه مشاغل سخت و زیان آور 4و 
(916) (6،032) (1،868) (2،812) (3،174) (3،958) (5،077) (5،965) 

  3،625  3،085  2،405  1،936 2،911 358 - - سود حاصل از جریمه مشتریان

 -  -  -   - (1،258) 2 (2،452) 640 های نگهداری شده برای فروشسود)زیان( حاصل از فروش دارایی

 -  -  -   - (99) 808 - 181 های ثابتسود)زیان( حاصل از فروش دارایی

 -  -  -   - - 68،102 - 191،062 هاگذاری در سهام شرکتسود حاصل از فروش سرمایه

 -  -  -   - - - 3،380 363 گری و خرید مواد اولیهدرآمد حاصل از جرائم ریخته

 -  -  -   - - 31 41 132 درآمد اجاره آپارتمان

  497  423  274 (25،550) 2،218 1،065 34 313 سایر

  215،436  183،411  118،583  63،730 60،260 177،189 215،236 427،736 مجموع
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 صورت سود و زیان -1-4-8

صورت سود و زیان سنوات آتی شرکت سیمان شمال با توجه به برآوردهای صورت گرفته به شرح جدول ذیل 

 باشد.می

 1400 1399 1398 1397 )میلیون ريال(

  1،965،235  1،672،540  1،303،926  1،045،617 درآمدهای عملیاتی

 (1،361،331) (1،157،545) (955،864) (784،200) بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

  603،904  514،995  348،062  261،418 سود)زيان( ناخالص

 (163،372) (139،930) (113،747) (86،142) های فروش، اداری و عمومیهزینه

  440،532  375،065  234،315  175،276 عملیاتيسود)زيان( 

 (10،511) (8،825) (7،258) (10،827) های مالیهزینه

  215،436  183،411  118،583  63،730 های غیر عملیاتیسایر درآمدها و هزینه

  645،456  549،650  345،640  228،178 سود)زيان( قبل از مالیات

 (71،946) (61،267) (38،527) (25،434) مالیات بر درآمد

  573،510  488،384  307،113  202،744 سود)زيان( خالص

  445  379  238  189 سود)زيان( هر سهم

  1،965،235  1،672،540  1،303،926  1،045،617 سرمایه شرکت
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 گذاریارزش -1-5

 گذاریمفروضات ارزش -1-5-1

 گذارد:گذاری را به نمایش میارزشکاررفته در این جدول زیر مفروضات به

 به بعد 1400 1400 1399 1398 1397 

 %20 %20 %20 %25 %25 نرخ بازده بدون ریسک

11.2% صرف ریسک  %11.2  %11.2  %11.2  %11.2  

 1 0.52 0.52 0.52 0.52 بتای اهرمی

9.25 %25.8 %30.8 %30.8 نرخ بازده مورد انتظار % 31.2% 

 DDMروش  -1-5-2

و سپس با استفاده از نرخ بازده مورد  یدهساالنه شرکت برآورد گرد یروش، سود نقد ینبه ا یگذارارزش یبرا

دوره بر اساس  ینآخر یسود نقد بینی،یشدوره پ ینپس از آخر یهاسال ی. براگرددیم یلانتظار سهامداران تنز

 91آن  یخیتار یانگینبا توجه به م یآت واتسود در سن یم. درصد تقسگرددیفرمول رشد ثابت گوردون محاسبه م

 شده است.درصد در نظر گرفته

 به بعد 1400 1400 1399 1398 1397 

    573،510  488،384  307،113  202،744 سود خالص

   %91 %91 %91 %91 نسبت تقسیم سود

  1،841،707  520،286  443،059  278،611  183،928 سود تقسیمی

2.3% شرکتنرخ رشد بلندمدت   

 %31,2 %25,9 %25,8 %30,8 %30,8 نرخ بازده مورد انتظار سهامداران

  815،491  261،019  279،845  212،995  183،928 سود تقسیمی تنزیل شده

  1،753،278 ارزش فعلي شرکت

 1،075،071،000 تعداد سهام

 1،631 ارزش فعلي هر سهم شرکت

 

 نرخ رشد بلندمدت

 %9.3 نسبت انباشت سود

 %24.8 بازدهی حقوق صاحبان سهام

 %2.3 نرخ رشد سود سهام
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 تحلیل حساسیت -1-5-3

به نرخ فروش محصوالت از جمله تأثیرگذار ترین عوامل بر سودآوری شرکت سیمان شمال است در با توجه 

 پرداخته شده است. 1398این بخش به بررسی تأثیر تغییرات نرخ رشد فروش محصوالت در سال 

 

فروش محصوالتنرخ رشد   

نسبت به سال قبل   
0.0% 5% 10% 15% 20% 25% 

EPS -106 -41 7 55 103 151 

 

دار که مق شده است بینیپیشبا توجه به ضریب تبدیل مواد اولیه  1397مقدار مواد مستقیم مصرفی برای سال 

صورت متناسب نمودن در  .ماهه شرکت تفاوت چشمگیری دارد 9آن با مقدار مواد مستقیم مصرفی در گزارش 

 .برآورد ریال 212معادل  1397سود هر سهم سال  ماهه، 9مقدار مواد مصرفی با گزارش 
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