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 بیانیۀ ثبت

 (1384قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران )مصوب  22موضوع مادۀ 

 
 

  1/2 –فرم ب 
 م ناشی از افزایش سرمایههای سهامی عا بیانیۀ ثبت سهام در دست انتشار شرکت

 های تولیدی و خدماتی شرکت
 
 
 

 عام( ی)سهام ایغرب آس مانیشرکت مجتمع س
 
 

 

 27100شهر مشهد، به شماره ثبت  ،یواستان خراسان رض
 
 

 371، شماره 45و  43سناباد  نیسناباد، ب ابانیشهر مشهد، خ ،یاستان خراسان رضو
 051-38449255تلفن:  شماره

 9183944665: یکدپست

 

 
 

 10761شمارۀ ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار 
 

 1388/ 11/ 07ثبت شده در 
 
 

 تذکر:
منظور حصوو  اممینوان از رعا وت ماورران نوانونی و مصووبان       سازمان بورس و اوراق بهادار، به ثبت اوراق بهادار نزد

ها  وا   سازمان و شفافیت امالعاتی بوده و به منزلۀ تأ ید مزا ا، تضمین سودآوری و  ا توصیه و سفارشی در مورد شرکت
 باشد.  نمی بورس و اوراق بهادار های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان مرح

 

 بهادار اوراق و بورس سازمان

 F-SP-37    :کد
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 گذاری هدف حافظ )سهامی خاص(شرکت مشاور سرما هتهیه کننده: 

 عام( ی)سهام ایغرب آس مانیشرکت مجتمع س

 ریال 509.128.950.000سهم به مبلغ  509.128.950تعداد 

 با نام در دست انتشار یسهم عاد
 

 
بر (، عام ی)سهام ایغرب آس مانیمجتمع سشرکت منظور انتشار امالعان مرتبط با عرضۀ سهام در دست انتشار ا ن بیانیه، به

، توسط ناشر ها، امالعان، اسناد و مدارکی که در مرحلۀ ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شدهماساس مجموعۀ فر
 است. تهیه و ارائه گرد ده

رسانی ناشران اوراق بهادار به به سامانه جامع امالعتوانند  منظور دسترسی به امالعان مالی شرکت میگذاران بهسرما ه
 مراجعه نما ند.  www.Codal.ir آدرس

 منتشر و به عموم ارائه خواهد گرد د.امالعان  از مر ق روزنامۀ عام( ی)سهام ایغرب آس مانیمجتمع سهای شرکت آگهی
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.codal.ir/
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 گذاری هدف حافظ )سهامی خاص(شرکت مشاور سرما هتهیه کننده: 

 مشخصات ناشر .1
 

  شرکتتاریخچه فعالیت  .1.1

 

 یشده و م سیعام تأس یبه صورن شرکت سهام 21/05/1385 خ ارعام( در ت ی)سهام ایغرب آس مانیشرکت مجتمع س
. شرکت در حا  حاضر جزء دیمشهد به ثبت رس یصنعت تیها و مالک در اداره ثبت شرکت 21/05/1385مورخ  27100شماره 
 ی. نشاندباش یم نیزم ران گروه، بانک ا  یو واحد نها باشد یخاص( م یگستر تابان سبز )سهام ن شرکت آر یفرع یواحدها

آن در شهرستان تربت  یاصل تیو محل فعال 371پالک  45و  43سناباد  نبی –سناباد  ابانخی –شرکت مشهد  یمرکز اصل
 آباد وانع است. ابدا  یبه شهر نصرآباد جنب روستا دهیجام نرس

 

 
  موضوع فعالیت شرکت .1.2

 

 .باشد یم ر اساسنامه، بشرح ز 2شرکت مبق ماده  تیموضوع فعال
وابسته و  ع صنا هیو کل یدیتول آالن نیواردان و صادران ماش مان،یپرتلند، صادران و واردان س مانیانواع س دیولالف( ت 

 ر انواع( و سا ر )اعم از پرتلند و سا مانیاز کارخانجان س یبردار اداره و بهره س،یمجاز، تأس یو فروش کاالها د خر
 مصالح مربومه. ر او س یبتنخصوصاً بتن و محصوالن  یمصالح ساختمان

و فروش و صادران و واردان و مشاوره در امور  د خر لیاز نب یو بازرگان یادار یبانیو پشت یخدمان مال هیب( انجام کل 
 از انحاء با شرکت ارتباط داشته باشد. یموارد مشابه که به نحو ر و سا یدیحمل و نال کاال، مواد و مصالح تول

ساختمان  ،یمصالح ساختمان دیتول یها شرکت ر و مشارکت در سا یگذار ه سرما یها رکتدر ش یگذار ه ج( انجام سرما 
 .یخارج ا  یداخل یدیرتولیغ ا  یدیو مسکن تول

 

 بازار سهام شرکت  .1.3

 شده است. رفته در بورس اوراق بهادار تهران پذ 05/05/1390 خ عام، در تار یسهام ایغرب آس مانیسهام شرکت مجتمع س
ب فرابورس مورد معامله  ه آهک و گچ، با نماد سجام و در بازار پا مان،یدر صنعت س یبند م شرکت با مباهاکنون سها هم

 .ردگیینرار م

 

  ترکیب سهامداران .1.4
 درصد سهام تعداد سهام نوع شخصیت نام سهامدار

 49.74 767,347,918 خاص سهامی شرکت آرین گستر تابان سبز 

 9.54 147,149,278 مسهامی عا شرکت بانک ایران زمین

 3.54 54,564,760 سهامی خاص الموحدین شرکت تعاونی اعتبار آزاد مولی

 1.30 20,000,000 سهامی عام شرکت بیمه آرمان 

 0.83 12,840,502 سهامی خاص شرکت آساگستران خراسان 

 1.77 27,249,999 سهامی خاص شرکت ساختمانی مولدینگ 

 1.77 27,249,999 حقیقی فرد علی معماری

 0.30 4,618,115 سهامی خاص شرکت پویا سهم آسیا 

 31.23 481,794,429  سهامدار 49160سایر سهامداران جزء به تعداد 

 100 1,542,815,000 - جمع
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 گذاری هدف حافظ )سهامی خاص(شرکت مشاور سرما هتهیه کننده: 

 

 مدیره مشخصات اعضای هیئت .1.5

انتخاب  هر مد ئتیه یبه عنوان اعضا ر اشخاص ز 12/12/1396ساالنه مورخ  یعاد یبه موجب مصوبه مجمع عموم
شرکت  رعامل به عنوان مد یمنصور ارباب افضل یآنا ره مد ئتیه 15/12/1397بر اساس مصوبه مورخ  نی. همچندند گرد

  است. ده انتخاب گرد

 نماینده سمت نام
 مدت ماموریت

 موظف/غیرموظف
 خاتمه شروع

 موظف 12/12/1398 12/12/1396 منصور ارجمندی رئیس هیئت مد ره شرکت آر ن گستر تابان سبز )سهامی خاص(

 موظفغیر 12/12/1398 12/12/1396 هادی قدیمی نائب رئیس هیئت مد ره شرکت توسعه تجارن داتام )سهامی خاص(

 موظف 12/12/1398 12/12/1396 منصور ارباب افضلی مد ر عامل و عضو هیئت مد ره شرکت پو ا سهم آسیا )سهامی خاص(

 رموظفیغ 12/12/1398 12/12/1396 حسین ابراهیمی صدرآبادی عضو هیئت مد ره ن )سهامی خاص(شرکت لیز نگ پیمان کارآفر 

 رموظفیغ 12/12/1398 12/12/1396 محمود مشفقی عضو هیئت مد ره شرکت توسعه ابنیه حافظ )سهامی خاص(

 

 
  شرکتقانونی بازرس و  مشخصات حسابرس .1.6

کاران به عنوان حسابرس و  آزموده یموسسه حسابرس 30/09/1396ساالنه مورخ  یعاد یبه موجب مصوبه مجمع عموم
نبل موسسه  یشرکت در سا  مال یاست. حسابرس و بازرس نانون ده سا  انتخاب گرد 1مدن  یبرا یبازرس نانون

 کاران بوده است. آزموده یحسابرس

 
 

 سهام شرکت وضعیت .1.7

 :باشد به شرح ز ر می اری و دو سا  اخیرجمی سا  مجتمع سیمان غرب آسیا )سهامی عام( سهام شرکت  وضعیت
 

 شرح
 سال جاری

 (29/09/1397)تا تاریخ 

سال   

30/09/1396 

سال 

30/12/1395 
 1.542.815.000 1.542.815.000 1.542.815.000 تعداد کل سهام شرکت

 30.6 32.11 33.65 آزاد درصد سهام شناور

 903 824 1082 آخر ن نیمت )ر ا (

 
 

 تقسیم سود روند سودآوری و .1.8

 باشد: میزان سود )ز ان( خالص و سود تاسیم شده شرکت می سه سا  مالی اخیر به شرح ز ر می
 

 شرح
سال 

30/09/1396 

سال 

30/12/1395 

سال 

29/12/1394 
 (2.17) 1.18 0.17 سود )ز ان( وانعی هر سهم شرکت اصلی )ر ا (

 0.00 (10.) (16.) سود نادی هر سهم )ر ا (

 1،234،252 1،542،815 1،542،815 یون ر ا (سرما ه )میل
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 گذاری هدف حافظ )سهامی خاص(شرکت مشاور سرما هتهیه کننده: 

 

 نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه .2
مطالبان حا  شده میلیون ر ا  و از محل  1،542،815میلیون ر ا  به مبلغ  1،234،252افزا ش سرما ۀ نبلی شرکت از مبلغ 

ت. نتا ج حاصل از افزا ش سرما ۀ مزبور که صورن گرفته اس اصالح ساختار مالیمنظور بوده که به سهامداران و آورده نادی
ها نزد مرجع ثبت شرکت 25/12/1395تصو ب شده و در تار خ  16/03/1395العادۀ مورخ می تصمیمان مجمع عمومی فوق

  ثبت رسیده، در جدو  ذ ل منعکس شده است.  به

 
 میلیون ر ا ارنام به                                                                                                                                                   

 شرح

 برآورد انجام شده

 ثبت هیانیمطابق ب

 16/3/1395 خیدر تار

 اطالعات واقعی

در تاریخ 

29/12/1395 

مبلغ 

 مغایرت 

 دالیل مغایرت

 ایجاد شده

بع
منا

 

  0 308.563 308.563 افزا ش سرما ه 

 1 100.000 100.000 0 تسهیالن ر الی و ارزی

 2 29.055 29.055 0 منابع داخلی

  129.055 437.618 308.563 جمع منابع

ار
ص

م

 ف

 2و  1 129.055 437.618 308.563 مرح لیتکم یها نه هزاصالح ساختار مالی و تامین 

  129.055 437.618 308.563 جمع مصارف
 

 ن ا جاده شده:دال ل مغا ر
 100.000مبلغ ه ب یال ر النیتسه ،مرح لیتکم یها نه هز ش ها و افزا متین یسطح عموم ش با توجه به افزا .1

 .است د اخذ گرد ا  ر ونیلیم
 .داشته است ش شرکت افزا یها یها مبلغ بده متین ش و افزا ینگ توجه به کمبود ناد با .2
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 گذاری هدف حافظ )سهامی خاص(شرکت مشاور سرما هتهیه کننده: 

 تشریح طرح افزایش سرمایه .3
 

 فزایش سرمایههدف از انجام ا .3.1

 .باشدیم ر ثبت، به شرح ز یۀانیب ن موضوع ا ۀ سرما ش عام، از افزا یسهام ایغرب آس مانیهدف شرکت مجتمع س
از حد  شیب ش . به وانع افزاباشد یعوامل موثر بر ارزش سهام شرکتها م ن از مهمتر یک شرکت  ه بودن ساختار سرما نهیبه

 لیو دل نیگوردد، بوه همو    یتجار سک ر ش افزا گر د یبازده سهامداران و از سو ش زاسو منجر به اف ک از  تواند یم یبده
 شود. یو بازده شرکت م سک ر زانیتعاد  در م جاد باعث ا ه رماو س یاستفاده از بده زانیم نیتعاد  ب جاد ا

آن از  ه اران و تسوو شرکت به حاوق صواحبان سوهامد   یها یاز بده یبخش ل تبد ق نصد دارد از مر ره مد ئتیه جهینت در
. بر اسواس برناموه، شورکت    د شرکت نما یها یسهامداران، اندام به اصالح ساختار ترازنامه و کاهش بده یآورده ناد ق مر

 انجام دهد.  ا  ر ونیلیم 509.129به مبلغ  یو آورده ناد راندا از محل مطالبان سهام ه سرما ش نصد دارد افزا
 یکواهش محسوسو   یآتو  یسالها یدر م ه سرما ش افزا ن درصد است که با ا 87دود شرکت ح یحا  حاضر نسبت بده در

 .شودیشرکت م سک موضوع سبب کاهش ر ن . اشود یمالحظه م یمال یها که در بخش نسبت ابد  یم
 

 

 گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آن سرمایه .3.2

ر ا  و منابع تأمین آن به شورح جودو    میلیون ]مبلوغ   وق های  اد شدۀ ف گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه مبلغ کل سرما ه
 باشد.  ز ر می

 ارنام به میلیون ر ا                                                                                                                       

 شرح
 آخرین برآورد 

 29/09/1397 در تاریخ   

بع
منا

 

 509.129  ش سرما هافزا

 509.129 جمع منابع

ف
ار

ص
م

 

 509.129 ها یبده ه و تسو یاصالح ساختار مال

 509.129 جمع مصارف

 
 

 بلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادی و محل تأمین آنم .3.3

 1.542.815خوود را از مبلوغ     ۀعام در نظور دارد سورما   یسهام ایغرب آس مانیارائه شده، شرکت مجتمع س ۀبا توجه به برنام
 دهد. ش افزا ر به شرح ز یاز محل مطالبان و آورده ناد ا ، ر ونیلیم 2.051.944به مبلغ  ا  ر ونیلیم
  

 509.129   صد( از محل مطالبان و آورده نادیدر 33میلیون ر ا  )معاد 
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 گذاری هدف حافظ )سهامی خاص(شرکت مشاور سرما هتهیه کننده: 

  مطالبات سهامداران .3.4

 
 باشد:میشرح ذ ل به 30/09/1397جزئیان مطالبان سهامداران عمدۀ شرکت و منشاء ا جاد آن در تار خ 

 ر ا  میلیون ارنام به

 سهامدار
درصد 

 سهامداری

مبلغ مطالبات ناشی 

 از سود سهام

مبلغ سایر 

 مطالبات

جمع مطالبات 

 سهامدار

سهم از افزایش 

 سرمایه

 253،241 749،034 748،837 197 49.74 شرکت آر ن گستر تابان سبز

 48،571 60،000 60،000 0 9.54 بانک ا ران زمین

 207،317 11.243 8.679 2،564 40.72 سهامدارانسا ر 

 509,129 820,277 817,516 2,761 100 جمع

 
 

  ر ا  ناشی از تسو ه تسهیالن در افتی از بانک  653ر836ر770ر067شامل تابان سبز آر ن گستر مطالبان سا ر
 بابتر ا   35ر197ر388ر294انتاا  مطالبان بانک ا ران زمین و میلیارد ر ا  ناشی از  60 ،ا ران زمین

 باشد. می کارخانه ساخت پروژه تکمیل برای شرکت به گرفته صورن نادی های پرداخت

  های نادی صورن گرفته به شرکت برای تکمیل  زمین، بابت پرداخت بانک ا رانمبلغ سا ر مطالبان مربوط به
  باشد. پروژه ساخت کارخانه می
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 گذاری هدف حافظ )سهامی خاص(شرکت مشاور سرما هتهیه کننده: 

 تشریح جزییات طرح .4

 :باشد ضوع افزا ش سرما ه پیشنهادی به شرح ز ر میجز یان مرح مو

 اصالح ساختار مالی .4.1

 صورت وضعیت مالی  .4.1.1
به  یماهه منته 11شرکت به همراه امالعان عملکرد  ریاخ یسا  مال 3شده  یوجوه ناد حسابرس ان و صورن جر ان ترازنامه، صورن سود و ز

 است. ده در ادامه ارائه گرد 30/09/1397وز مانده به به فاصله چند ر تیبر وانع یمبتن ینیب شیو پ 30/08/1397
 ا ارنام به میلیون ر 

 30/09/1396 30/12/1395 29/12/1394 ترازنامه
30/08/1397 

 ماهه( 11)

30/09/1397 

 بینی( )پیش

 24,619 9,089 4,574 22,302 3,975 موجودی ناد

 58,798 66,840 19,116 9,862 7,612 های تجاری و غیرتجاری در افتنی

 160,508 120,359 9,910 76 76 موجودی مواد و کاال

 243,925 196,288 33,600 32,240 11,663 جمع داراییهای جاری

 659 659 659 659 659 های بلندمدن گذاری سرما ه

 129,374 129,374 127,229 54,185 54,219 های نامشهود دارا ی

 9,741,180 9,494,543 6,908,382 5,588,409 4,957,578 های ثابت مشهود دارا ی

 20,671 20,671 4,519 4,519 16,019 ها سا ر دارا ی

 9,891,884 9,645,247 7,040,789 5,647,772 5,028,475 جمع داراییهای غیرجاری

 10,135,809 9,841,535 7,074,389 5,680,012 5,040,138 جمع داراییها

 1,148,667 1,144,686 576,811 198,184 311,157 ریهای تجاری و غیرتجا پرداختنی

 0 0 0 530 530 مالیان پرداختنی

 2,689 2,651 2,697 2,586 2,586 سود سهام پرداختنی

 189,572 187,263 369,081 321,576 186,349 تسهیالن مالی

 82,951 93,573 17,106 16,035 16,000 ها در افت پیش

 1,423,879 1,428,173 965,695 538,911 516,622 جمع بدهیهای جاری

 7,380,286 7,053,028 4,537,288 3,572,967 3,268,094 تسهیالن مالی در افتی بلندمدن

 4,044 1,317 10,530 7,342 5,021 ذخیره مزا ای پا ان خدمت کارکنان

 7,384,330 7,054,345 4,547,818 3,580,309 3,273,115 جمع بدهیهای غیر جاری

 8,808,209 8,482,518 5,513,513 4,119,220 3,789,737 ها ع بدهیجم

 1,542,815 1,542,815 1,542,815 1,542,815 1,234,252 سرما ه

 1,555 1,555 1,555 1,542 1,451 اندوخته نانونی

 (216,770) (185,353) 16,506 16,435 14,698 سود )ز ان( انباشته

 1,327,600 1,359,017 1,560,876 1,560,792 1,250,401 جمع حقوق صاحبان سهام

 10,135,809 9,841,535 7,074,389 5,680,012 5,040,138 جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام

های تجواری شورکت    برداری رساندن کارخانه تولید سیمان، سرفصل پرداختنی به دلیل استاراض شرکت از سهامداران عمده برای تکمیل و به بهره
 شد دی  افته است که موجبان افزا ش سرما ه برای بهبود ا ن سرفصل را فرآهم نموده است.افزا ش 
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 گذاری هدف حافظ )سهامی خاص(شرکت مشاور سرما هتهیه کننده: 

 
 

 ا ارنام به میلیون ر 

 30/09/1396 30/12/1395 29/12/1394 صورت سود و زیان
30/08/1397 

 ماهه( 11)

30/09/1397 

 بینی( )پیش

 282,739 229,780 0 0 0 فروش خالص و درآمد حاصل از ارائه خدمان

 (274,883) (226,769) 0 0 0 بهای تمام شده کاال و خدمان فروش رفته

 7,856 3,011 0 0 0  سود )زیان( ناخالص  

 های توز ع و فروش هز نه
(8,100) (8,071) (4,067) (34,123) (37,809) 

 های اداری و عمومی هز نه

 0 0 0 0 0 های عملیاتی خالص سا ر درآمدها و هز نه

 (29,953) (31,112) (4,067) (8,071) (8,100)  سود )زیان( عملیاتی  

 (217,106) (182,612) 0 0 0 های مالی هز نه

 14,030 12,112 4,334 9,899 5,419 های غیرعملیاتی خالص سا ر درآمدها و هز نه

 (233,029) (201,612) 267 1,828 (2,681)  سود )زیان( قبل از کسر مالیات  

 0 0 0 0 0 الیانم

 (233,029) (201,612) 267 1,828 (2,681) سود )زیان( خالص

 (151) (131) 0 1 (2) ریال - سود هر سهم

 1,542,815 1,542,815 1,542,815 1,542,815 1,234,252 سرمایه

 گردش حساب سود )زیان( انباشته

 (233,029) (201,612) 267 1,828 (2,681) سود )زیان( خالص

 16,506 16,506 16,435 14,698 17,379 د )ز ان( انباشته در ابتدای دورهسو

 (216,523) (185,106) 16,702 16,526 14,698 سود )زیان( قابل تخصیص

 (247) (247) (183) 0 0 سود سهام مصوب

 0 0 (13) (91) 0 اندوخته نانونی

 (216,770) (185,353) 16,506 16,435 14,698 سود )زیان( انباشته در پایان دوره
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 گذاری هدف حافظ )سهامی خاص(شرکت مشاور سرما هتهیه کننده: 

 
 
 

 ا ارنام به میلیون ر 

 30/09/1396 30/12/1395 29/12/1394 صورت جریان وجوه نقد
30/08/1397 

 ماهه( 11)

30/09/1397  

 بینی( )پیش

      های عملیاتی: فعالیت

الص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از جریان خ

 های عملیاتی فعالیت
25,204 (492) (2,224) (1,591) (1,897) 

 ها و سود پرداختی بابت تامین مالی: گذاری بازده سرمایه
     

 1,215 537 2,144 23 2,042 ها گذاری سود دریافتی بابت سایر سرمایه

 (46,856) (46,856) 0 0 (5,690) سود پرداختی بابت تسهیالت مالی

 (293) (293) 0 0 (39) سود سهام پرداختی

ها و  گذاری قد ناشی از بازده سرمایهجریان خالص وجه ن

 تامین مالیپرداختی بابت سود 
(3,687) 23 2,144 (46,612) (45,934) 

      مالیات بر درآمد:

 0 0 0 0 0 مالیات بر درآمد پرداختی

      :یگذار هیسرما یتهایفعال

 (300,681) (289,504) (296,091) (367,034) (301,532) های ثابت مشهود وجوه پرداختی بابت خرید دارایی

 0 0 0 0 (616) های بلند مدت گذاری وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه

 (2,164) (2,164) (1,629) (4) (15,260) وجوه پرداختی بابت خرید دارایی نامشهود

جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از 

 گذاری های سرمایه فعالیت
(317,408) (367,038) (297,720) (291,668) (302,845) 

جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد قبل از فعالیتهای 

 تامین مالی
(295,891) (367,507) (297,800) (339,871) (350,676) 

      :یمال نیتام یها تیفعال

 0 250,105 132,392 وجوه حاصل از افزایش سرمایه
  

 های گروه بازپرداخت وجوه دریافتی از شرکت
   

(170,000) (170,000) 

 764,578 738,243 260,072 29,229 67,840 های گروه وجوه دریافتی از شرکت

 350,000 350,000 100,000 106,500 117,375 دریافت تسهیالت مالی

 (573,857) (573,857) (80,000) 0 (34,000) بازپرداخت اصل تسهیالت مالی

ز جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی ا

 های تامین مالی فعالیت
283,607 385,834 280,072 344,386 370,721 

 20,045 4,515 (17,728) 18,327 (12,284) خالص افزایش )کاهش( در وجه نقد

 4,574 4,574 22,302 3,975 16,259 مانده وجه نقد در ابتدای دوره

 24,619 9,089 4,574 22,302 3,975 وجه نقد در پایان دوره

 0 0 0 62,878 299,980 ت ییرنقدیمبادال
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 گذاری هدف حافظ )سهامی خاص(شرکت مشاور سرما هتهیه کننده: 

 
 

 گردد. بینی می های مالی سه سا  مالی آتی در دو حالت انجام و عدم انجام افزا ش سرما ه به شرح ذ ل پیش صورن
 
 

 ا ارنام به میلیون ر 

 ترازنامه فرضی
30/09/1398 30/09/1399 30/09/1400 

 انجامعدم  انجام عدم انجام انجام عدم انجام انجام

 74,666 74,666 67,234 67,234 66,241 66,241 موجودی نقد

 114,025 114,025 73,646 73,646 63,467 63,467 های تجاری و ییرتجاری دریافتنی

 419,108 419,108 390,060 390,060 375,837 375,837 موجودی مواد و کاال

 607,799 607,799 530,940 530,940 505,545 505,545 جمع داراییهای جاری

 659 659 659 659 659 659 های بلندمدت گذاری سرمایه

 129,374 129,374 129,374 129,374 129,374 129,374 های نامشهود دارایی

 8,824,752 8,824,752 9,130,228 9,130,228 9,435,704 9,435,704 های ثابت مشهود دارایی

 20,671 20,671 20,671 20,671 20,671 20,671 ها سایر دارایی

 8,975,456 8,975,456 9,280,932 9,280,932 9,586,408 9,586,408 جمع داراییهای غیرجاری

 9,583,255 9,583,255 9,811,872 9,811,872 10,091,953 10,091,953 جمع داراییها

 1,389,092 1,389,092 967,982 967,982 997,177 997,177 های تجاری و ییرتجاری پرداختنی

 2,689 2,689 2,689 2,689 2,689 2,689 سود سهام پرداختنی

 2,320,185 1,581,178 1,719,130 1,024,881 777,861 200,000 تسهیالت مالی

 855,185 855,185 552,342 552,342 317,335 317,335 ها دریافت پیش

 4,567,151 3,828,145 3,242,142 2,547,894 2,095,063 1,517,201 جمع بدهیهای جاری

 3,259,689 3,259,689 5,253,929 5,253,929 6,722,627 6,722,627 تسهیالت مالی دریافتی بلندمدت

 6,988 6,988 5,823 5,823 4,853 4,853 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

 3,266,677 3,266,677 5,259,752 5,259,752 6,727,480 6,727,480 جمع بدهیهای غیر جاری

 7,833,828 7,094,821 8,501,894 7,807,646 8,822,543 8,244,681 ها جمع بدهی

 1,542,815 2,051,944 1,542,815 2,051,944 1,542,815 2,051,944 سرمایه

 23,527 29,689 1,555 1,555 1,555 1,555 اندوخته قانونی

 183,084 406,800 (234,392) (49,273) (274,959) (206,227) سود )زیان( انباشته

 1,749,427 2,488,434 1,309,978 2,004,226 1,269,411 1,847,272 جمع حقوق صاحبان سهام

 9,583,255 9,583,255 9,811,872 9,811,872 10,091,953 10,091,953 جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام
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 گذاری هدف حافظ )سهامی خاص(شرکت مشاور سرما هتهیه کننده: 

 
 

 ا ارنام به میلیون ر 

 صورت سود و زیان فرضی
30/09/1398 30/09/1399 30/09/1400 

 عدم انجام انجام عدم انجام انجام عدم انجام انجام

 3,800,823 3,800,823 2,454,852 2,454,852 1,586,675 1,586,675 فروش خالص و درآمد حاصل از ارائه خدمات

 (2,137,065) (2,137,065) (1,489,202) (1,489,202) (925,136) (925,136) بهای تمام شده کاال و خدمات فروش رفته

 1,663,758 1,663,758 965,649 965,649 661,539 661,539 سود )زیان( ناخالص

 های توزیع و فروش هزینه
(68,279) (68,279) (97,980) (97,980) (152,415) (152,415) 

 های اداری و عمومی هزینه

 0 0 0 0 0 0 های عملیاتی خالص سایر درآمدها و هزینه

 1,511,343 1,511,343 867,669 867,669 593,260 593,260 یان( عملیاتیسود )ز

 (1,086,894) (963,659) (837,102) (720,715) (655,949) (587,217) های مالی هزینه

 15,000 15,000 10,000 10,000 4,500 4,500 های ییرعملیاتی خالص سایر درآمدها و هزینه

 439,449 562,685 40,567 156,954 (58,189) 10,543 سود )زیان( قبل از کسر مالیات

 0 0 0 0 0 0 مالیات

 439,449 562,685 40,567 156,954 (58,189) 10,543 سود )زیان( خالص

 285 274 26 76 (38) 5 ریال - سود هر سهم

 1,542,815 2,051,944 1,542,815 2,051,944 1,542,815 2,051,944 سرمایه

 ان( انباشتهگردش حساب سود )زی

 439,449 562,685 40,567 156,954 (58,189) 10,543 سود )زیان( خالص

 (234,392) (49,273) (274,959) (206,227) (216,770) (216,770) سود )زیان( انباشته در ابتدای دوره

 205,057 513,412 (234,392) (49,273) (274,959) (206,227) سود )زیان( قابل تخصیص

 0 (78,477) 0 0 0 0 م مصوبسود سها

 (21,972) (28,134) 0 0 0 0 اندوخته قانونی

 183,084 406,800 (234,392) (49,273) (274,959) (206,227) سود )زیان( انباشته در پایان دوره
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 ا ارنام به میلیون ر 

 صورت جریان وجوه نقد فرضی
30/09/1398 30/09/1399 30/09/1400 

 عدم انجام انجام عدم انجام انجام عدم انجام انجام

 های عملیاتی: فعالیت
      

 2,487,511 2,487,511 1,365,526 1,365,526 766,941 766,941 های عملیاتی جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت

 ها و سود پرداختی بابت تامین مالی: گذاری بازده سرمایه
      

 ها گذاری بابت سایر سرمایه سود دریافتی
      

 (1,086,894) (963,659) (837,102) (720,715) (655,949) (587,217) سود پرداختی بابت تسهیالت مالی

 0 (78,477) 0 0 0 0 سود سهام پرداختی

ها و سود پرداختی بابت  گذاری جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از بازده سرمایه

 تامین مالی
(587,217) (655,949) (720,715) (837,102) (1,042,136) (1,086,894) 

 مالیات بر درآمد:
      

 0 0 0 0 0 0 مالیات بر درآمد پرداختی

 گذاری: فعالیتهای سرمایه
      

 0 0 0 0 0 0 گذاری های سرمایه جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت

 1,400,617 1,445,375 528,423 644,810 110,991 179,724 جه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالیجریان خالص ورود )خروج( و

 فعالیت های تامین مالی:
      

 0 0 0 0 0 509,129 وجوه حاصل از افزایش سرمایه

 2,320,185 1,581,178 1,719,130 1,024,881 777,861 200,000 دریافت تسهیالت مالی

 (3,713,370) (3,019,121) (2,246,560) (1,668,698) (847,231) (847,231) سهیالت مالیبازپرداخت اصل ت

 (1,393,185) (1,437,944) (527,430) (643,817) (69,369) (138,102) های تامین مالی جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت

 7,432 7,432 993 993 41,622 41,622 خالص افزایش )کاهش( در وجه نقد

 67,234 67,234 66,241 66,241 24,619 24,619 مانده وجه نقد در ابتدای دوره

 0 0 0 0 0 0 تاثیر تغییرات نرخ ارز

 74,666 74,666 67,234 67,234 66,241 66,241 وجه نقد در پایان دوره
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 گذاری هدف حافظ )سهامی خاص(شرکت مشاور سرما هتهیه کننده: 

 ا ارنام به میلیون ر 

 صورت تطبیق سود )زیان( عملیاتی
30/09/1398 30/09/1399 30/09/1400 

 عدم انجام انجام عدم انجام انجام عدم انجام انجام

 1,511,343 1,511,343 867,669 867,669 593,260 593,260 سود )زیان( عملیاتی

 305,476 305,476 305,476 305,476 305,476 305,476 هزینه استهالک داراییهای ثابت مشهود و داراییهای نامشهود

 1,165 1,165 971 971 809 809 ( ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنانافزایش )کاهش

 (29,048) (29,048) (14,223) (14,223) (215,329) (215,329) )افزایش( کاهش موجودی مواد و کاال

 (40,379) (40,379) (10,179) (10,179) (4,669) (4,669) )افزایش( کاهش حسابهای دریافتنی عملیاتی

 421,111 421,111 (29,196) (29,196) (151,490) (151,490) ش( حسابهای پرداختنی عملیاتیافزایش )کاه

 302,844 302,844 235,007 235,007 234,384 234,384 افزایش )کاهش( پیش دریافتهای عملیاتی

 15,000 15,000 10,000 10,000 4,500 4,500 های غیرعملیاتی خاصل سایر درآمدها و هزینه

 2,487,511 2,487,511 1,365,526 1,365,526 766,941 766,941 های عملیاتی خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیتجریان 

 
 
 

 های مالی فرضی مفروضات تهیه صورت .4.1.2

 النیتسه افت مربوط به در ه، سرما ش در دو حالت انجام و عدم انجام افزا یمال یها در برآورد صورن یتفاون اصل
 ح تشر انیکه در ادامه با جزئ باشد یمطالبان سهامداران م ه به منظور تسو ه سرما ش حالت عدم انجام افزادر  یبانک

 خواهند شد.
 

 بینی ترازنامه ترین مفروضات پیش مهم .4.1.2.1

 محاسبه شده است؛ ر به شرح ز یشرکت، بر اساس مفروضات یترازنامه فرض
و  یرتجوواریو غ یتجووار یهووا یپرداختنوو ،یرتجوواریو غ یرتجووا یهووا یافتن وواز انووالم ترازنامووه شووامل در یبرخوو (1
آن بوه   انیاند که جزئ تمام شده همان سا  در نظر گرفته شده ینسبت به فروش و بها یبر اساس درصد ها افت در شیپ

 است؛ ل شرح ذ

 

 ها نسبت

30/09/1398 30/09/1399 30/09/1400 

 انجام
 عدم

 انجام
 انجام

 عدم

 انجام
 انجام

عدم 

 انجام

 %3.0 %3.0 %3.0 %3.0 %4.0 %4.0 های تجاری و غیرتجاری به فروش نسبت دریافتنی

 %65.0 %65.0 %65.0 %65.0 %55.0 %55.0 های تجاری و غیرتجاری به بهای تمام شده نسبت پرداختنی

 %22.5 %22.5 %22.5 %22.5 %20.0 %20.0 ها به فروش دریافت نسبت پیش

 
های  , نسبت1400الی  1398های  و افزایش سطح تولید در سال 1397از کارخانه در سال مالی برداری  با توجه به شروع بهره

 اند.  , با چند درصد بهبود در جهت ورود جریانات نقدی لحاظ شده1400و  1399های مالی  درنظر گرفته شده در سال
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 گذاری هدف حافظ )سهامی خاص(شرکت مشاور سرما هده: تهیه کنن

به روش خط  سرمایه افزایش انجام عدم و انجام حالت دو هر در و هاسال تمامی برای مشهود ثابت های دارایی استهالک (2

 .ساله برآورد شده است 30مستقیم و با فرض عمر مفید 

 نظر در رشد% 20 میزان به سال هر سرمایه افزایش انجام عدم یا انجام صورت در کارکنان خدمت پایان مزایای ذخیره برای (3

 .است شده گرفته

 برای سازی ها صرفاً به منظور ساده های نامشهود و سایر دارایی ت, داراییهای بلندمد گذاری سایر اقالم ترازنامه شامل سرمایه (4

 .اند شده گرفته درنظر 1397 سال مالی با معادل سرمایه افزایش انجام عدم و انجام حالت دو هر در هاسال تمام

 
 صورت سود و زیانبینی  ترین مفروضات پیش مهم .4.1.2.2

در دو حالت انجام و  رفته صورن پذ یها یز ر ، بر اساس برنامه1400 یال 1398 یها سا  یو فروش م دیتول ر مااد (1
 اند؛ برآورد شده ل به شرح جداو  ذعدم انجام 

 
 30/09/1400سال مالی  30/09/1399سال مالی  30/09/1398سال مالی  شرح

 فروش داخلی

 تناژ )تن(  نام محصول / ماه

نرخ 

متوسط 

 )ریال(

مبلغ 

)میلیون 

 ریال(

 تناژ )تن(

نرخ 

متوسط 

 )ریال(

مبلغ 

)میلیون 

 ریال(

 تناژ )تن(

نرخ 

متوسط 

 )ریال(

مبلغ 

)میلیون 

 ریال(

          سیمان پاکتی:

 596,531 2,589,108 230,400 397,687 2,071,287 192,000 265,125 1,657,029 160,000 2سیمان پاکتی 

 217,921 2,522,238 86,400 145,281 2,017,791 72,000 96,854 1,614,232 60,000 1-325سیمان پاکتی 

 7,890 2,739,572 2,880 5,260 2,191,658 2,400 3,507 1,753,326 2,000 5سیمان پاکتی 

 822,342   319,680 548,228   266,400 365,485   222,000 جمع سیمان پاکتی

          ای: سیمان فله

 493,534 1,803,853 273,600 329,023 1,443,082 228,000 219,348 1,154,466 190,000 2سیمان فله 

 156,705 1,727,351 90,720 104,470 1,381,881 75,600 69,647 1,105,504 63,000 1-325سیمان فله 

 650,239   364,320 433,493   303,600 288,995   253,000 ای جمع سیمان فله

 1,472,581   684,000 981,721   570,000 654,481   475,000 جمع کل سیمان پاکت و فله

 92,813 1,171,875 79,200 61,875 937,500 66,000 41,250 750,000 55,000 کلینکر:

 1,565,394   763,200 1,043,596   636,000 695,731   530,000 جمع کل سیمان و کلینکر داخلی

 فروش صادراتی

 (تناژ )تن نام محصول / ماه

نرخ 

متوسط 

 )دالر(

 تناژ )تن( مبلغ )دالر(

نرخ 

متوسط 

 )دالر(

 تناژ )تن( مبلغ )دالر(

نرخ 

متوسط 

 )دالر(

 مبلغ )دالر(

          سیمان پاکتی:

 14,285,538 19.8 720,000 10,822,377 18.0 600,000 8,198,770 16.4 500,000 2سیمان پاکتی 

 1,555,092 15.4 100,800 1,178,100 14.0 84,000 892,500 12.8 70,000 کلینکر:

 15,840,630  820,800 12,000,477  684,000 9,091,270  570,000 جمع کل سیمان و کلینکر صادراتی

 141,120  117,600  98,000 نرخ تسعیر فروش محصوالت صادراتی )دالر(

 3,800,823  2,454,852  1,586,675 مجموع فروش داخلی و صادراتی )میلیون ریال(
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 گذاری هدف حافظ )سهامی خاص(شرکت مشاور سرما هتهیه کننده: 

 
و  1.320.000، 1.100.000 ب،یبه ترت 1400 یال 1398 یها سا  یکه برا باشد یتن م 1.600.000کارخانه  تیظرف (2

 )در مجموع( لحاظ شده است. یو صادرات یو فروش داخل دیتن تول 1.584.000
بوا توجوه    400و  99 یها ته شده است و در سا بر اساس نرخ بازار در نظر گرف 1398سا   یبرا مانینرخ فروش س (3

 درصد رشد لحاظ شده است. 10 یمحصوالن صادرات یو برا 25 یمحصوالن داخل یموجود برا یبه نرخها
 درصد رشد لحاظ شده است. 20در هر سا  نسبت به سا  گذشته با  یفروش محصوالن صادرات رینرخ تسع (4
 اند. شده ح تشر ل آن در جداو  ذ انیئفروش رفته و جز یتمام شده کاال یبها (5

 ا ارنام به میلیون ر 
 30/09/1400 30/09/1399 30/09/1398 بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 883,200 570,552 406,093 مواد اولیه مصرف شده

 45,136 29,981 21,451 دستمزد مستقیم تولید

 1,208,730 888,669 712,920 سربار تولید

 2,137,065 1,489,202 1,140,465 های تولید جمع هزینه

 286,120 286,120 70,843 کاالی در جریان ساخت اول دوره

 (286,120) (286,120) (286,120) کاالی در جریان ساخت پایان دوره

 2,137,065 1,489,202 925,188 بهای تمام شده کاالی ساخته شده

 2,412 2,412 2,360 موجودی کاالی ساخته شده اول دوره

 (2,412) (2,412) (2,412) شده پایان دوره موجودی کاالی ساخته

 2,137,065 1,489,202 925,136 خالص بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 

 مواد اولیه

 ارقام به میلیون ریال                                                                                                                                              30/09/1398

 موجودی پایان دوره مصرف طی دوره بودجه خرید و استخراج طی دوره موجودی اول دوره

 مقدار
نرخ 

 )ریال(
 مقدار مبلغ

نرخ 

 )ریال(
 مقدار مبلغ

نرخ 

 )ریال(
 مقدار مبلغ

نرخ 

 )ریال(
 مبلغ

 6,396 81,780 78,215 99,033 81,780 1,210,968 99,033 81,780 1,210,968 6,396 81,780 78,215 سنگ آهک )تن(

 9,826 37,094 264,892 21,249 37,094 572,842 21,249 37,094 572,842 9,826 37,094 264,892 آلوویوم )تن(

 2,380 495,000 4,808 18,206 495,000 36,779 18,206 495,000 36,779 2,380 495,000 4,808 سنگ آهن )تن(

 372 360,000 1,032 15,944 360,000 44,289 15,944 360,000 44,289 372 360,000 1,032 سنگ گچ )تن(

 1,279 52,780 24,230 971 52,780 18,390 971 52,780 18,390 1,279 52,780 24,230 مارل )تن(

 67,053 17,404 3,852,707 250,691 17,404 14,404,211 250,691 17,404 14,404,211 67,053 17,404 3,852,707 پاکت )عدد(

 جمع
  

87,305 
  

406,093 
  

406,093 
  

87,305 

 
 
 
 
 
 
 



 مجتمع سیمان غرب آسیا سهامی عامبیانیۀ ثبت سهام شرکت 
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 گذاری هدف حافظ )سهامی خاص(شرکت مشاور سرما هتهیه کننده: 

 
 

 مواد اولیه

 ارقام به میلیون ریال                                                                                                                                            30/09/1399

 موجودی پایان دوره مصرف طی دوره بودجه خرید و استخراج طی دوره موجودی اول دوره

 مقدار
نرخ 

 )ریال(
 مقدار مبلغ

نرخ 

 )ریال(
 مقدار مبلغ

نرخ 

 )ریال(
 مقدار مبلغ

نرخ 

 )ریال(
 مبلغ

 7,610 97,301 78,215 141,394 97,301 1,453,162 142,607 98,136 1,453,162 6,396 81,780 78,215 سنگ آهک )تن(

 11,244 42,449 264,892 29,180 42,449 687,410 30,599 44,513 687,410 9,826 37,094 264,892 آلوویوم )تن(

 2,809 584,275 4,808 25,787 584,275 44,135 26,216 594,000 44,135 2,380 495,000 4,808 سنگ آهن )تن(

 444 430,629 1,032 22,887 430,629 53,147 22,960 432,000 53,147 372 360,000 1,032 )تن( سنگ گچ

 1,401 57,811 24,230 1,276 57,811 22,068 1,398 63,336 22,068 1,279 52,780 24,230 مارل )تن(

 78,019 20,250 3,852,707 350,029 20,250 17,285,053 360,995 20,885 17,285,053 67,053 17,404 3,852,707 پاکت )عدد(

 جمع
  

87,305 
  

584,775 
  

570,552 
  

101,528 

 

 مواد اولیه

 ریالارقام به میلیون                                                                                                                                             30/09/1400

 موجودی پایان دوره مصرف طی دوره بودجه خرید و استخراج طی دوره موجودی اول دوره

 مقدار
نرخ 

 )ریال(
 مقدار مبلغ 

نرخ 

 )ریال(
 مقدار مبلغ 

نرخ 

 )ریال(
 مقدار مبلغ 

نرخ 

 )ریال(
 مبلغ 

 9,877 126,277 78,215 220,201 126,277 1,743,794 222,468 127,577 1,743,794 7,610 97,301 78,215 سنگ آهک )تن(

 14,336 54,119 264,892 44,642 54,119 824,892 47,734 57,867 824,892 11,244 42,449 264,892 آلوویوم )تن(

 3,638 756,560 4,808 40,069 756,560 52,962 40,897 772,200 52,962 2,809 584,275 4,808 سنگ آهن )تن(

 577 559,514 1,032 35,684 559,514 63,777 35,817 561,600 63,777 444 430,629 1,032 سنگ گچ )تن(

 1,711 70,619 24,230 1,870 70,619 26,481 2,180 82,337 26,481 1,401 57,811 24,230 مارل )تن(

 100,438 26,069 3,852,707 540,733 26,069 20,742,063 563,152 27,150 20,742,063 78,019 20,250 3,852,707 پاکت )عدد(

 جمع
  

101,528 
  

912,248 
  

883,200 
  

130,576 

 د و کننده لحاظ شده است. نرخ خر استخراج کار مانیبر اساس نرارداد منعاده با پ 1398در سا   هیمواد اول د نرخ خر (6
 .درصد رشد نسبت به نرخ سا  نبل لحاظ شده است 30و  20با  بیبه ترت 400و  99 یها سا  یمزبور برا

 یسالها یلحاظ شده است و برا دیتول یبرا رفته پذ صورن یز ر بر اساس برنامه 98در سا   هیمادار مصرف مواد اول (7
 در مادار مصرف مواد لحاظ شده است. دیتول ش ، افزا400و  99
 دیردن سطح تولبا لحاظ ک 98در سا   یعموم یادار یها نه و هز دیسربار تول م،یدستمزد مستا دهنده لیتشک ر مااد (8

انالم وابسته به سطح  یبرا دیعالوه بر در نظر گرفتن رشد تول 400و  99 یها سا  ی. برااند ده گرد ینیب شیبرآورد شده پ
 نرخ نسبت به سا  گذشته لحاظ شده است. ش درصد افزا 30و  20 بیبه ترت د،یتول

 ا ارنام به میلیون ر                                                                                                                             

 30/09/1400 30/09/1399 30/09/1398  دستمزد مستقیم

 26,019 16,679 11,582 حقوق ثابت

 6,656 4,267 2,963 کاری اضافه

 5,451 4,542 3,785 بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری

 224 143 100 ای پایان خدمت کارکنانمزای

 6,786 4,350 3,021 سایر مزایای کارکنان

 45,136 29,981 21,451 جمع دستمزد مستقیم تولید
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 گذاری هدف حافظ )سهامی خاص(شرکت مشاور سرما هکننده:  تهیه

                                                                                            
 ا ارنام به میلیون ر                                                                                                                             

 30/09/1400 30/09/1399 30/09/1398 سربار تولید

 109,922 70,463 48,933 حقوق ثابت

 43,152 27,662 19,209 کاری اضافه

 23,208 19,340 16,117 بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری

 11,291 7,238 5,026 سایر مزایای کارکنان

 6,422 4,117 2,859 حق اوالد

 5,699 3,653 2,537 بن کارگری

 4,989 3,198 2,221 مزایای پایان خدمت

 2,424 1,554 1,079 ها سایر هزینه

 2,731 1,751 1,216 جرم نسوز -مواد نسوز 

 5,897 3,780 2,625 سوزی بیمه آتش

 6,485 4,157 2,887 آب مصرفی

 6,607 4,235 2,941 ایاب و ذهاب کارکنان

 8,747 5,607 3,894 المشاوره الزحمه و حق حق

 18,858 12,088 8,395 هزینه حمل

 19,378 12,422 8,626 تامین نیرو

 23,082 14,796 10,275 یذای کارکنان

 42,211 27,058 18,790 مواد و لوازم مصرفی

 49,210 31,545 21,906 آجر -وز مواد نس

 207,648 133,108 92,436 سوخت )گاز و مازوت(

 306,068 196,198 136,248 برق مصرفی

 304,700 304,700 304,700 استهالک

 1,208,730 888,669 712,920 جمع سربار تولید
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 گذاری هدف حافظ )سهامی خاص(شرکت مشاور سرما هتهیه کننده: 

 
 

 ا ارنام به میلیون ر                                                                                                                             

 30/09/1400 30/09/1399 30/09/1398 های اداری و عمومی هزینه

 47,725 30,593 21,245 حقوق ثابت

 13,377 8,575 5,955 العاده ماموریت کاری و فوق اضافه

 11,200 7,180 4,986 بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری

 2,112 1,354 940 مزایای پایان خدمت

 11,003 7,053 4,898 سایر مزایای کارکنان

 8,589 5,506 3,823 المشاوره الزحمه و حق حق

 776 776 776 هزینه استهالک

 4,380 2,808 1,950 ایاب و ذهاب کارکنان

 4,201 2,693 1,870 انرژی )آب, برق, گاز(

 4,594 2,945 2,045 کارکنان هزینه پذیرایی

 3,733 2,393 1,662 هزینه پست, اینترنت و مخابرات

 9,236 5,921 4,112 تامین نیرو

 31,489 20,185 14,017 ها سایر هزینه

 152,415 97,980 68,279 های اداری و عمومی جمع هزینه

 
شورکت   یبنود  معدن بوده که برنامه زموان بلندمدن شرکت مربوط به بانک صنعت و  النیتسه هیدر حا  حاضر کل (9

سا ( به شرح  3 یبرا یمال یها )با توجه به برآورد صورن یسا  آت 3 یمزبور م النیبازپرداخت اصل و بهره تسه یبرا
 است. ر ز

 ا ارنام به میلیون ر                                                                                                                                                                                 

 تسهیالت مالی بلندمدت
30/09/1398 30/09/1399 30/09/1400 

 عدم انجام انجام عدم انجام انجام عدم انجام انجام

 5,253,929 5,253,929 6,722,627 6,722,627 7,380,286 7,380,286 مانده تسهیالت مالی دریافتی ابتدای دوره

 (716,483) (716,483) (621,554) (621,554) (529,412) (529,412) هزینه مالی

       میانگین نرخ هزینه مالی )درصد(

 (1,994,240) (1,994,240) (1,468,698) (1,468,698) (657,659) (657,659) بازپرداخت اصل تسهیالت مالی دریافتی

 0 0 0 0 0 0 بازپرداخت بهره متعلقه از سال گذشته

 3,259,689 3,259,689 5,253,929 5,253,929 6,722,627 6,722,627 مانده تسهیالت دریافتی انتهای دوره 

 
 91.848بلندمودن   یال ر النیتسه ی/، برا30/05 خ تا تار 1398 یدوره تنفس در سا  مال یمال نه هز نکه ذکر ا ان شا
در سا   یارز النیتسه یبرا ورو  ریبوده و نرخ تسع ا  ر ونیلیم 57.053بلندمدن  یارز النیتسه یو برا ا  ر ونیلیم

 درصد رشد لحاظ شده است. 20با  نده آ یها سا  یو برا ا  ر 110.000معاد   98



 مجتمع سیمان غرب آسیا سهامی عامبیانیۀ ثبت سهام شرکت 
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 گذاری هدف حافظ )سهامی خاص(شرکت مشاور سرما هتهیه کننده: 

دو حالت انجام  یمال یها هن و هز ان مدن که اساس تفاون در صورن سود و ز کوتاه یافت در النیدر ارتباط با تسه (10
 .گردد یارائه م ل و جداو  ذ حانیتوض باشد، یم ه سرما ش انجام افزا و عدم

خواهد شد، با توجه بوه زموان     یشناسا 98 یکه در سا  مال  97 یاخذ شده در سا  مال النیمربوط به تسه یمال نه هز
 برآورد شده است؛ ل به شرح جدو  ذ النیتسه ن ا افت در

 ا ارنام به میلیون ر                                                                                                                                                                                 
 کننده منبع تامین

 مدت قرارداد اصل مبلغ تاریخ دریافت نوع قرارداد
خ بهره نر

 و کارمزد

هزینه 

 ها و سایر مؤسسات اعتباری( )بانک مالی

 8,420 36 یکساله 27,000 16/06/1389 مشارکت بانک قوامین

 4,094 24 یکساله 44,619 31/02/1397 مشارکت بانک ایران زمین سجاد )پویا سهم(

 36,003 18 یکساله 200,000 01/10/1397 مشارکت بانک ایران زمین 

 9,288 18 یکساله 50,000 03/05/1397 مشارکت بانک صنعت و معدن

 57,805           های مالی هزینه

 
حاصول از برناموه    یاتیو عمل یناد ان و در نظر مادار جر ه سرما ش انجام افزا یشرکت برا یبند با توجه به برنامه زمان

مدن به شرح  کوتاه یمال النیبلندمدن، جدو  تسه النینابل وصو  فروش شرکت و مبالغ بازپرداخت اصل و فرع تسه
 است؛ ده گرد ینیب شیپ ل ذ

 ا لیون ر ارنام به می                                                                                                                                                                                

 مدت تسهیالت مالی کوتاه
30/09/1398 30/09/1399 30/09/1400 

 عدم انجام انجام عدم انجام انجام عدم انجام انجام

 1,719,130 1,024,881 777,861 200,000 189,572 189,572 مانده تسهیالت مالی دریافتی ابتدای دوره

 (370,411) (247,175) (215,548) (99,161) (126,537) (57,805) هزینه مالی

 %18 %18 %18 %18 %18 %18 میانگین نرخ هزینه مالی )درصد(

 0 0 0 0 200,000 200,000 یسال مال یدر ابتدا التیتسه افتیدر

 1,786,911 1,198,946 1,335,298 734,526 509,129 0 دریافت تسهیالت مالی در ابتدای سال شمسی

 (1,335,298) (734,526) (509,129) 0 0 0 فتی در انتهای سال شمسیبازپرداخت اصل تسهیالت مالی دریا

 دریافت تسهیالت در انتهای سال مالی
 

68,732 290,355 383,832 382,232 533,274 

 (383,832) (290,355) (268,732) (200,000) (189,572) (189,572) بازپرداخت تسهیالت دریافتی سال گذشته

 2,320,185 1,581,178 1,719,130 1,024,881 777,861 200,000 انتهای دورهمانده تسهیالت دریافتی 
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 گذاری هدف حافظ )سهامی خاص(شرکت مشاور سرما هتهیه کننده: 

 
 یم ه سرما ش مدن و بلندمدن در دو حالت انجام و عدم انجام افزا کوتاه النیتسه یمال نه مجموع هز ریتفاس ن با ا

   باشد؛ یم ل به شرح جدو  ذ یسه سا  آت

 ا ارنام به میلیون ر                                                                                                                                                                               

 شرح
30/09/1398 30/09/1399 30/09/1400 

 عدم انجام انجام عدم انجام انجام عدم انجام انجام

 (716,483) (716,483) (621,554) (621,554) (529,412) (529,412) لی تسهیالت بلندمدتهزینه ما

 (370,411) (247,175) (215,548) (99,161) (126,537) (57,805) مدت هزینه مالی تسهیالت کوتاه

 (1,086,894) (963,659) (837,102) (720,715) (655,949) (587,217) جمع کل هزینه مالی

 یاتیو مال تیو از معاف یبوردار  بهره خ سا  از تار 10شرکت به مدن  م،یمستا یها انینانون مال 132توجه به ماده با  (11
 برخوردار است.

 است. ده ثبت شده شرکت برآورد گرد ه % سرما10 زانی% سود خالص همان سا  تا م5 یاندوخته نانون (12
 
 
 

 های مالی گزیده نسبت .4.2
 

 30/09/1396 30/12/1395 29/12/1394 های مالی نسبت
30/08/1397 

 ماهه( 11)

30/09/1397 

 بینی( )پیش

30/09/1398 30/09/1399 30/09/1400 

 عدم انجام عدم انجام عدم انجام

 0.13 0.16 0.16 0.21 0.24 0.33 0.17 0.14 0.03 0.06 0.02 نسبت جاری

 0.04 0.05 0.04 0.06 0.06 0.09 0.06 0.05 0.02 0.06 0.02 نسبت سریع )آنی(

 0.18 0.26 0.13 0.20 0.13 0.18 0.13 0.14 0.22 0.27 0.25 نسبت مالکانه

 0.82 0.74 0.87 0.80 0.87 0.82 0.87 0.86 0.78 0.73 0.75 نسبت بدهی

 0.00 0.00 0.00 (.15) (.18) 0.01 (.05) 0.08 0.03 0.226 0.251 (ROEبازده ارزش ویژه )

 0.05 0.06 0.00 0.02 (01.) 0.00 (02.) (02.) 0.00 0.00 0.00 بازده کل دارایی ها

 حاشیه سود خالص
   

(.88) (.82) 0.01 (.04) 0.06 0.02 0.15 0.12 

 

شاهد بهبود  ه سرما ش نبل، با انجام افزا هایذکرشده در نسمت ل به دال شود یمور که در جدو  فوق مشاهد م همان

 .میمالکانه( هست شرکت )از جمله نسبت یمال هاینسبت
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 گذاری هدف حافظ )سهامی خاص(شرکت مشاور سرما هتهیه کننده: 

 ارزیابی طرح افزایش سرمایه .4.3
 

 :باشد یم ل به شرح جدو  ذ یشنهادیبر اساس امالعان ارائه شده، بازده مرح پ

 
 ا ارنام به میلیون ر                                                                                                                                                                               

 های آینده سال 30/09/1400 30/09/1399 30/09/1398 31/03/1398 شرح / سال

 0 562,685 156,954 10,543 0 سود خالص انجام افزایش سرمایه

 0 439,449 40,567 (58,189) 0 سود خالص عدم انجام افزایش سرمایه

 0 123,236 116,387 68,732 0 غییرات سودخالص ت

 0 0 0 0 (509,129) های نقدی خروجی جریان

 575,366 123,236 116,387 68,732 (509,129) خالص جریانات نقدی

 
 

 نتیجه ارزیابی معیارهای مالی استفاده شده

 63,976 میلیون ریال -( NPVارزش فعلی خالص)

 29%  (           IRRنرخ بازده داخلی )

 %22 بازده مورد انتظار )نرخ تنزیل(   

 سال  4 دوره بازگشت سرمایه

 6.20% (gنرخ رشد جریانات نقدی برای سالهای آینده )

 

، درصد تاسیم سود در حالت پا دار و برای bمحاسبه شده است.  ROE*(b-1)نرخ رشد بر اساس فرمو  نرخ رشد: 

در حالت انجام می سه سا   ROEبت سودخالص به حاوق صاحبان )میانگین نس ROEدرصد و  40های آ نده معاد   سا 
 ( است. 1400و  98، 98

 
گذاری اولیه برابر  نرخی است که ارزش فعلی عوا د نادی پروژه را با ارزش فعلی سرما ه (:IRRنرخ بازده داخلی )

گذاری در  ک مرح بدست آورد. همچنین مبق  ا هتواند با سرم گذار می سازد، به عبارتی معاد  نرخ سودی است که سرما ه می
 باشد. درصد می 29محاسبان نرخ بازده داخلی افزا ش سرما ه حدود 

 

های انتصادی است. در ا ن روش، جر ان  های استاندارد ارز ابی مرح  کی از بهتر ن روش (:NPVارزش فعلی خالص )

شود. مبق محاسبان خالص ارزش  د  ا هز نه( به نرخ روز تنز ل میها( بر پا ه زمان ونوع )درآم ناد نگی )درآمدها و هز نه

 باشد. ر ا  می میلیون 63،976فعلی مرح افزا ش سرما ه 
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 گذاری هدف حافظ )سهامی خاص(شرکت مشاور سرما هتهیه کننده: 

 

گذاری شده بازگشت شود که مبق محاسبان  کشد تا مبلغ سرما ه مدن زمانی که مو  می (:PPدوره بازگشت سرمایه )

 باشد. سا  می 4برای ا ن مرح حدود 

 

نامند. نرخ تنز ل مورد استفاده  شوند را نرخ تنز ل می های آتی بر اساس آن تنز ل می نرخی که منافع  ا هز نه نرخ تنزیل:

 باشد. درصد می 22در ا ن مرح 

 

که به صورن  1400های آ نده با استفاده از رابطه گوردون و جر ان نادی سا  خالص جر انان نادی تنز ل شده سا 

CF*(1+g)/(r-g) محاسبه شده است. باشد  میr   ا همان نرخ تنز ل معاد IRR  درصد و  29و برابر باg  ا همان نرخ 
 درصد لحاظ شده است. 6.2های آ نده معاد  رشد جر انان نادی تنز ل شده برای سا 
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 گذاری هدف حافظ )سهامی خاص(شرکت مشاور سرما هتهیه کننده: 

 نویسی سهام پذیره .5
 سرمایه تقدم استفاده نشده ناشی از افزایشنحوۀ عمل ناشر در صورت وجود حق .5.1

شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا نو سی نشده( ناشی از افزا ش سرما ه، تادم استفاده نشده )سهام پذ رهدر صورن وجود حق 
 اندام نما د. فرابورس ا ران موظف است نسبت به عرضۀ عمومی آن از مر ق )سهامی عام(

 

 نویس متعهدان پذیره/مشخصات متعهد .5.2

نو سی تمامی سهام در نظر گرفته شده  منظور حصو  اممینان از تکمیل پذ رهسرما ه و به در صورن عدم تکمیل مبلغ افزا ش
های اسوتفاده نشوده )سوهام    تادممتعهد گرد ده تا نسبت به خر د کل حقآر ن گستر تابان سبز جهت عرضۀ عمومی، شرکت 

نو سی به شرح   د. مشخصان متعهد پذ رهروز پا انی مهلت عرضۀ عمومی اندام نما 5نو سی نشده( حداکثر ظرف مدن پذ ره
 باشد:جدو  ز ر می

 میزان تعهدات موضوع فعالیت شخصیت حقوقی نام متعهد

 های استفاده نشده کل حق تقدم  سهامی خاص گستر تابان سبز نیشرکت آر
 

 

 ست:حدود مسئولیت شرکت آر ن گستر تابان سبز )سهامی خاص(، بر اساس نرارداد منعاده به شرح ز ر ا
در صورن عدم تکمیل مبلغ افزا ش سرما ه پس از عرضه عمومی سهام، شرکت آر ن گستر تابان سبز )سهامی خاص(، متعهد 

 روز پا انی عرضه عمومی  ا تمد د آن اندام نما د. 5گرد ده تا نسبت به خر د کل سهام بانی مانده ظرف مدن 
 

 :استفاده نشده تقدموجوه ناشی از فروش حق نحوۀ عمل ناشر در خصوص .5.3

-های استفاده نشده )سهام پذ رهتادمحقموظف است وجوه حاصل از فروش مجتمع سیمان غرب آسیا )سهامی عام(  شرکت

های  اد شوده  تادمو کارمزد فروش حق ی مربومههانو سی نشده( و پاره سهام ناشی از افزا ش سرما ه را پس از کسر هز نه
  های  اد شده منظور نما د.تادمافزا ش سرما ه(، به حساب دارندگان حق )مطابق دستورالعمل مراحل زمانی
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 گذاری هدف حافظ )سهامی خاص(شرکت مشاور سرما هتهیه کننده: 

 مشخصات مشاور .6
سنجی، مراحی تأمین مالی و انتشار سهام خود از منظور انجام مرح، تهیه گزارش امکانهشرکت مجتمع سیمان غرب آسیا ب

 است.خدمان مشاور ز ر استفاده نموده

 نام مشاور
شخصیت 

 حقوقی
 شمارۀ تماس و دورنگار محل فعالیت اورهموضوع مش

 سهامی خاص گذاری هدف حافظ شرکت مشاور سرما ه
تامین مالی از مر ق 

 افزا ش سرما ه
 02183321301 تهران

 

 
 
 

 :مشاوران شرکت, بر اساس قرارداد منعقده به شرح زیر است/حدود مسئولیت مشاور .6.1

 
در خصوص امالعان و مستندان ارائه شده جهت انجام مراحل نانونی انتشار و عرضۀ ظ( گذاری هدف حافمشاور عرضه )مشاور سرما همسئولیت 

 :ز ر استمورد  ک و سا ر مشاوران به شرح مورد دو اوراق بهادار به شرح 

 . نما د را بر عهده دارد ها و سا ر مستندان موضوع ا ن نرارداد ارائه می مسئولیت اظهارنظرها ی که در گزارش« مشاور» .1

و به مور کلی کلیه مشاورانی که از خدماتشان در راستای ا ن افزا ش سرما ه برسان، کارشناسان فنی و رسمی  ا مشاوران حاونی حسا .2
با ا ن حا  مسئولیت استفاده و . استفاده گردد، در نبا  اظهارنظر ارائه شدۀ خود، در حدود مارران مربومه مسئولیت خواهند داشت

 .    کارگیری، بر عهدۀ استنادکننده خواهد بود ها به تناسب بهاستناد به ا ن اظهار نظر

 

 


