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بند مقدمه

1. مقدمه

صورتهاي مالي تلفیقي گروه و شرکت سهامي عام سیمان فارس و خوزستان شامل ترازنامه ها به تاریخ 31 اردیبهشت ماه 1392 و صورتهاي سود و زیان و جریان وجوه نقد و همچنین صورت سود و زیان جامع گروه براي سال مالي  - 1

منتهي به تاریخ مزبور و یادداشتهاي توضیحي 1 تا 42 توسط این سازمان، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

مسئولیت تهیه صورتهاي مالي یاد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هیئت مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهیه صورتهاي مالي است به گونه اي که این صورتها، عاري از  - 2 .2

تحریف بااهمیت ناشي از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

مسئولیت این سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي یاد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ایجاب مي کند این سازمان الزامات آئین رفتار حرفه اي را رعایت و حسابرسي را  - 3 .3

به گونه اي برنامه ریزي و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورتهاي مالي، اطمینان معقول کسب شود. 

حسابرسي شامل اجراي روشهایي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و دیگر اطلعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابي خطرهاي تحریف با اهمیت ناشي از تقلب 

یا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزیابي این خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهیه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي 

داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنین شامل ارزیابي مناسب بودن رویه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هیئت مدیره و نیز ارزیابي کلیت ارائه صورتهاي مالي است. 

این سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي تلفیقي گروه و اظهارنظر مقبول نسبت به صورتهاي مالي شرکت اصلي، کافي و مناسب است.

همچنین این سازمان مسئولیت دارد ضمن ایفاي وظائف بازرس قانوني، موارد لزم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانوني مقرر در اصلحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

مبانی اظهار نظر مشروط

گزارش نسبت به صورت های مالی

گزارش حسابرس مستقل

سیمان فارس و خوزستانبه مجمع عمومی صاحبان سهام
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مبلغ 529 میلیارد ر از مانده سرقفلي )به ارزش دفتري 268 میلیارد ر- یادداشت توضیحي 15( مربوط به تفاوت بهاي تمام شده تحصیل سرمایه گذاري با ارزش دفتري خالص داراییهاي شرکتهاي فرعي مي باشد. بموجب  - 4 .4

استانداردهاي حسابداري، سرقفلي ترکیبي بایستي با در نظر گرفتن ارزش منصفانه خالص داراییهاي شرکتهاي سرمایه پذیر در زمان تحصیل محاسبه و در حسابها اعمال گردد. مضافا  سهم اقلیت نیز براساس ارزش منصفانه خالص داراییهاي قابل 

تشخیص واحدهاي تجاري فرعي در تاریخ تحصیل، محاسبه نگردیده است. با توجه به مطالب فوق، هر چند تعدیل حسابها از این بابت ضروري است، لیکن به علت عدم دسترسي به اسناد و مدارک و اطلعات کافي، تعیین تعدیلت مورد نیاز از 

این بابت و آثار ناشي از آن بر صورتهاي مالي تلفیقي گروه، براي این سازمان میسر نگردیده است.

اهم نکارت قابل ذکر درخصوص وضعیت مالیاتي شرکتهاي فرعي مشمول تلفیق  - 5 .5

)یادداشت توضیحي 19( بشرح زیر است:

-5-1مالیات عملکرد شرکت سیمان آبیک جهت سال مالي1388، طبق برگ تشخیص صادره )به دلیل عدم پذیرش معافیت ماده4 قانون تنظیم بخشي از مقررات تسهیل نوسازي صنایع کشور و برگشت زیان حاصل از تسعیر ارز(، مبلغ 81/5 

میلیارد ر  اعلم گردیده است. باتوجه به اعتراض شرکت فرعي مزبور و ارجاع پرونده به هیأت حل اختلف مالیاتي، ذخیره اي از این بابت در حسابها منظور نشده است. ضمن اینکه شرکت فرعي مزبور بابت عملکرد سال 1390 نیز مبلغ71/3 

میلیارد ر بابت معافیت موضوع ماده مزبور، محاسبه و ابراز نموده است.

-5-2کسري ذخیره مالیات سنوات قبل شرکتهاي فرعي سیمان بجنورد، سیمان خوزستان و سیمان ساوه، بترتیب به مبالغ 34/2 میلیاردر )بابت سنوات 1389 و1390(، 19/5 میلیاردر )بابت سال 1389( و 61/2 میلیارد ر)بابت سنوات 

1388 و1390( و سایر شرکتهاي گروه جمعا  46/9 میلیاردر مي باشد. شرکتهاي فرعي مزبور نسبت به برگهاي تشخیص و قطعي صادره اعتراض نموده و از این بابت ذخیره اي در دفاتر منظور نگردیده است. مضافا   مالیات مطالبه شده در 

شرکتهاي فرعي سیمان خوزستان و سیمان ساوه عمدتا  مربوط به عدم پذیرش معافیت ماده 132 قانون م.م بوده است. این درحالیست که شرکتهاي اخیر الذکر از این بابت )معافیت ماده مزبور( بترتیب مبالغ270/8 میلیاردر )بابت سنوات1390 و 

1391( و 68/9 میلیاردر )بابت سال1391( محاسبه و ابراز نموده اند که مدارک مبني بر پذیرش آن توسط مقامات مالیاتي، ارائه نشده است.

باتوجه به مراتب فوق و بررسیهاي این سازمان، ایجاد ذخیره اضافي جهت مالیات عملکرد سنوات مزبور ضروري بوده، لیکن تعیین رقم آن منوط به اظهارنظر مسئولین امور مالیاتي مي باشد.

با عنایت به یادداشت توضیحي 1-1-21، بدهیهاي ارزي شرکتهاي فرعي )سیمان خزر، سیمان بجنورد، سیمان خوزستان، سیمان ساوه، سیمان آبیک و سیمان غرب( جمعا  به مبالغ 185/8 میلیون یورو و 11/5 میلیون دلر )بابت ایجاد  - 6 .6

دارائیهاي ثابت( مي باشد که در تاریخ ترازنامه با نرخ ارز مرجع بانک مرکزي )هر یورو 718ر15 ر و هر دلر 260ر12 ر( تسعیر گردیده است. با توجه به بخشنامه مورخ 1391/12/3 بانک مرکزي جمهوري اسلمي، تسویه تسهیلت 

ارزي برمبناي نرخهاي مزبور امکانپذیر نبوده و بازپرداخت تسهیلت ارزي دریافتي، بایستي براساس نرخ مرکز مبادلت ارزي صورت پذیرد. با توجه به مراتب فوق، هرچند تعدیل حسابها از این بابت )با درنظر گرفتن اصلحیه استاندارد 

حسابداري شماره 16 - تخصیص تفاوتهاي تسعیر بدهیهاي ارزي مربوط به تحصیل و ساخت دارائیهاي واجد شرایط به شرط رعایت معیارهاي لزم، به بهاي تمام شده آن دارائیها( ضرورت دارد، لیکن به دلیل عدم دسترسي به اطلعات کافي،  

تعیین تعدیلت موردنیاز و آثار آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش، براي این سازمان امکانپذیر نگردیده است.
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اظهار نظر مشروط

به نظر این سازمان، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 الي 6، صورتهاي مالي تلفیقي یاد شده در بال، وضعیت مالي گروه در تاریخ 31 اردیبهشت ماه 1392 و عملکرد مالي و جریانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به  - 7 .7

تاریخ مزبور ، از تمام جنبه هاي با اهمیت ، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

اظهار نظر

به نظر این سازمان، صورتهاي مالي یاد شده در بال، وضعیت مالي شرکت سهامي عام سیمان فارس و خوزستان در تاریخ 31 اردیبهشت ماه 1392 و عملکرد مالي و جریانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاریخ مزبور، از  - 8 .8

تمام جنبه هاي بااهمیت،  طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی
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موارد عدم رعایت الزامات قانوني مقرر در اصلحیه قانون تجارت به شرح زیر است: - 11 .11

مفاد ماده 240 اصلحیه قانون تجارت در رابطه با پرداخت سود به سهامداران ظرف مدت 8 ماه پس از تصویب مجمع عمومي، رعایت نگردیده است. 1-11-

پي گیریهاي شرکت جهت انجام تکالیف مقرردرمجمع عمومي عادي مورخ 1 شهریور ماه 1391 صاحبان سهام، در رابطه با بندهاي 5 و 9 این گزارش و همچنین وصول مطالبات و تسویه حساب با پیمانکاران دست دوم پروژه سیمان  2-11-

فیروزکوه، بطور کامل به نتیجه نرسیده است.

نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را به این نکته جلب مي نماید که سود قابل تقسیم طبق صورتهاي مالي تلفیقي گروه، کمتر از سود قابل تقسیم طبق صورتهاي مالي شرکت سهامي عام سیمان فارس و خوزستان مي باشد. از این رو  - 12 .12

ضروري است هنگام تصمیم گیري در مورد تقسیم سود، به منظور جلوگیري از تقسیم منافع موهوم، به این موضوع توجه شود.

با توجه به یادداشت توضیحي 2-11، در رابطه با مبایعه نامه مورخ 1391/8/20، في مابین شرکت اصلي و آقاي رضا محمدي باهر )فروشنده(، بابت خرید ملک واقع در سعادت آباد، نحوه تسویه مبلغ 70 میلیارد ر پیش پرداخت خرید  13- .13

ملک مزبور با توجه به اختلفات في مابین درخصوص نحوه ادامه و یا اقاله مبایعه نامه مزبور، تا تاریخ این گزارش براي این سازمان، مشخص نگردیده است.

معاملت مندرج در بند "ب" یادداشت توضیحي 2-40 ،  به عنوان کلیه معاملت مشمول ماده 129 اصلحیه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره به اطلع این سازمان رسیده،  مورد بررسي  14- .14

معاملت مذکور با رعایت تشریفات مقرر در ماده قانوني یاد شده درخصوص کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأي گیري صورت پذیرفته است. نظر این سازمان به شواهدي حاکي از اینکه معاملت مزبور  قرارگرفته است. 

با شرایط مناسب تجاري و در روال عادي عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگردیده است.

 .15

گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع  عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع  عمومي عادي صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسي این سازمان قرار گرفته است. با توجه به  15-

رسیدگیهاي انجام شده، نظر این سازمان به موارد با  اهمیتي که حاکي از مغایرت اطلعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.
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دستورالعمل اجرائي افشاي اطلعات شرکتهاي پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح موارد مندرج در ذیل رعایت نشده است: 16- .16

افشاي به موقع صورتهاي مالي میان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده شرکت اصلي و تلفیقي گروه )حداکثر 75 روز پس از پایان دوره شش ماهه - موضوع بند 4 ماده 7(. 1-16-

افشاي صورتهاي مالي سالنه حسابرسي نشده )حداکثر 90 روز پس از پایان سال مالي- موضوع بند 5 ماده 7(. 2-16-

افشاي پیش بیني عملکرد سالنه حسابرسي شده شرکت اصلي و تلفیقي گروه و عدم افشاي به موقع پیش بیني درآمد هر سهم براساس عملکرد واقعي شش ماهه حسابرسي شده )موضوع بندهاي 6 و 7 ماده 7(. 3-16-

در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرایي مبارزه با پولشویي توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مزبور و آیین نامه ها و دستورالعمل هاي اجرایي مرتبط، در چارچوب چک لیستهاي ابلغي مرجع ذیربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط  17- .17

این سازمان مورد ارزیابي قرار گرفته است. در این خصوص به استثناي معرفي شخص یا واحد مسئول مبارزه با پولشویي، پرداخت وجه بیش از سقف مقرر از طریق حساب بانکي، ثبت کامل اطلعات برخي اشخاص و مشتریان در قراردادها و 

اتخاذ ترتیبات لزم جهت برقراري دوره هاي آموزشي کارکنان، این سازمان به موارد با اهمیتي حاکي از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است. 

تاكید بر مطالب خاص

مبلغ 60/4 میلیارد ر از مانده حسابها و اسناد دریافتني تجاري در شرکت فرعي سیمان بجنورد، مربوط به فروش اعتباري به شرکت هاي بازرگاني سیمان آوران ماهان خزر و کوثر صنعت یادآوران به ترتیب به مبالغ 33/4 میلیارد  9- .9

ر و 27 میلیارد ر )یادداشتهاي توضیحي1-1-1-8 و 3-1-8( مي باشد که در سررسیدهاي مقرر وصول نگردیده اند. اقدامات حقوقي شرکت در این رابطه منجر به صدور رأي به نفع شرکت گردیده، لیکن تا تاریخ این گزارش وصول مطالبات 

تحقق نیافته است. مضافا  مبلغ 18/2 میلیارد ر دیگر از مطالبات شرکت سیمان بجنورد مربوط به واگذاري و برداشت اوراق مشارکت توسط مدیرمالي سابق شرکت بوده که تا تاریخ این گزارش علیرغم محکومیت نامبرده، وصول نگردیده است 

)یادداشت توضیحي 2-1-9(. با عنایت به موارد فوق، ضروري است پیگیریها توسط شرکت فرعي سیمان بجنورد به منظور وصول مطالبات و جرائم متعلقه، تا حصول نتیجه کامل ادامه یابد. اظهارنظر این سازمان در اثر مفاد این بند مشروط 

نشده است.

با عنایت به یادداشت توضیحي 2-27، برخي از شرکتهاي فرعي از بابت فروش صادراتي سیمان )از طریق برگ سبز گمرکي( در سال مالي مورد گزارش به استناد قراردادهاي منعقده، ارزي دریافت ننموده اند و معادل ریالي فروش  10- .10

هاي مذکور براساس نرخ مرجع بانک مرکزي جمهوري اسلمي ایران، صورتحساب فروش ریالي صادر و وجه آن توسط خریداران به حسابهاي بانکي شرکت واریز گردیده است. اظهارنظر این سازمان در اثر مفاد این بند مشروط نشده است.
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
4,500,000 میلیون ریال 

1392/02/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1392/02/31 )حسابرسی شده(

269405 كد صنعت: سفارسسیمان فارس و خوزستان نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 131726شماره اطلعیه :

04شهریور1392تاریخ تهیه گزارش

سازمان حسابرسی

زمان امضا كننده شماره عضویتسمت

11:14:22 1392/06/13 سعید قدكپور مدیر گروه سازمان حسابرسی

11:22:18 1392/06/13 معصومه موسوی معاف مدیر ارشد سازمان حسابرسی

11:31:55 1392/06/13 پرویز مرادی حامد1 عضو هیئت عامل سازمان حسابرسی

612 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
4,500,000 میلیون ریال 

1392/02/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1392/02/31 )حسابرسی شده(

269405 كد صنعت: سفارسسیمان فارس و خوزستان نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 131726شماره اطلعیه :

درصد تغییردرصد تغییردر تاریخترازنامه شرح در تاریخدر تاریخدر تاریخ 1392/02/311391/02/311392/02/311391/02/31

بدهیهاداراییها

184,71429,066535 00      حسابها و اسناد پرداختنی تجاری      موجودی نقد

165,000165,0000 )47(41,16977,609      سایر حسابها و اسناد پرداختنی      سرمایه گذاریهای كوتاه مدت

2,107,2202,250,718)6( 00      بدهی به شركتهای گروه و وابسته      طلب از شركتهای گروه و شركتهای وابسته

152,400141,0618 00      پیش دریافتها      حصه جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

30,56619,37358 028      ذخیره مالیات بر درآمد      سایر حسابها و اسناد دریافتنی

00 )9(326,509358,235      حصه جاری تسهیلت مالی دریافتی      موجودی مواد و كال

70,65963011116 )19(1,339,3511,644,073      سود سهام پیشنهادی و پرداختنی      پیش پرداختها

2,710,5592,605,8484 )18(1,707,0292,079,945جمع بدهیهای جاریجمع داراییهای جاری

6,676,1016,672,2420 00      حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت      سرمایه گذاریهای بلند مدت

2,8512,943)3( 59,30434,84570      تسهیلت مالی دریافتی بلند مدت      داراییهای ثابت پس از كسر استهلک

00 )2(7,8248,000      ذخیره مزایای پایان خدمت      داراییهای نامشهود

00 67,12842,84557جمع بدهیهای غیر جاری       حسابها و اسناد دریافتنی تجاری)بلند مدت(

00 )16(1,774,1572,122,790جمع بدهیهای جاری و غیر جاری      پیش پرداختهای سرمایه ای

4,3664,1186       حقوق صاحبان سهام      سایر داراییها

4,500,0004,500,0000      سرمایه

00      صرف سهام

00      وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه

450,000450,0000      اندوخته قانونی

1111110      اندوخته طرح و توسعه

2,669,6092,212,25021      سود )زیان( انباشته

6,683,3186,679,3030 7,619,7207,162,3616جمع حقوق صاحبان سهامجمع داراییهای غیر جاری

9,393,8779,285,1511 9,393,8779,285,1511جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع داراییها
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
4,500,000 میلیون ریال 

1392/02/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1392/02/31 )حسابرسی شده(

269405 كد صنعت: سفارسسیمان فارس و خوزستان نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 131726شماره اطلعیه :

درصد تغییر
واقعی  سال مالی 

صورت سود وزیان
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به 

واقعی حسابرسی شده  سال مالی 

1391/02/31منتهی به1392/02/311391/02/31

1,224,7831,224,783 )14( 1,049,237 سود حاصل از سرمایه گذاری

3,5443,544 )72( 977 سود حاصل از فروش سرمایه گذاری

00 -- 0 سود حاصل از سایر فعالیت ها

1,228,3271,228,327 )15( 1,050,214 جمع درآمدها

)35,534()35,534( 20 )42,714( هزینه های عمومی اداری و تشکیلتی

28,90728,907 30 37,532 خالص سایر درآمدها )هزینه ها(ی عملیاتی

1,221,7001,221,700 )14( 1,045,032 سود )زیان( عملیاتی

)63,173()63,173( 16 )73,020( هزینه های مالی

)25,670()25,670( 152 )64,653( خالص درآمد )هزینه های ( متفرقه

1,132,8571,132,857 )20( 907,359 سود )زیان( قبل از اقلم غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری

00 -- 0 اقلم غیر مترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات

1,132,8571,132,857 )20( 907,359 سود )زیان( قبل از كسر مالیات

00 -- 0 مالیات

1,132,8571,132,857 )20( 907,359 سود )زیان( خالص پس از كسر مالیات

1,977,2991,977,299 12 2,210,034 سود )زیان( انباشته در ابتدای سال )دوره( مالی

2,0942,094 6 2,216 تعدیلت سنواتی

1,979,3931,979,393 12 2,212,250 سود )زیان( انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده

3,112,2503,112,250 0 3,119,609 سود قابل تخصیص

00 -- 0 اندوخته قانونی

00 -- 0 اندوخته طرح و توسعه

00 -- 0 سایر اندوخته ها

00 -- 0 افزایش سرمایه از محل سود انباشته

)900,000()900,000( )50( )450,000( سود سهام مصوب مجمع

2,212,2502,212,250 21 2,669,609 سود انباشته در پایان دوره مالی

252252 )20( 202 سود هر سهم پس از كسر مالیات

4,500,0004,500,000 4,500,000 سرمایه
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
4,500,000 میلیون ریال 

1392/02/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1392/02/31 )حسابرسی شده(

269405 كد صنعت: سفارسسیمان فارس و خوزستان نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 131726شماره اطلعیه :

صورتخلصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری

جمع سرمایه گذاریخارج از بورسپذیرفته شده در بورس

تعداد 

شركت

انتهای دورهتغییراتابتدای دوره 

بهای

 تمام شده

تعداد 

شركت

بهای

 تمام شده

درصد 

به كل

انتهای دوره تغییرات ابتدای دوره 

بهای

 تمام شده

انتهای دوره تغییرات ابتدای دوره 

درصد به 

كل

درصد 

به كل

بهای

 تمام شده

ارزش 

بازار

ارزش 

بازار

بهای

 تمام شده

ارزش بازار بهای

 تمام شده

تعداد 

شركت

بهای

 تمام شده

تعداد 

شركت

بهای

 تمام شده

تعداد 

شركت

بهای

 تمام شده

تعداد 

شركت

175,804,461سایر محصولت کاني غیر فلزي 2,756,3593,544,1073,8532,260,354172,760,212113,949,0866113,949,092286,705,44599.973,85928 100.006,709,30499.97

00سایر صنایع 00000052,062052,06252,0620.0305 0.002,0620.03

175,804,461جمع سرمایه گذاری در سهام 2,756,3593,544,1073,8532,260,354172,760,212163,951,1486163,951,154336,707,5071003,85933 1006,711,366100

 ذخیره كاهش ارزش سرمایه گذاریها 0 میلیون ریال 
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
4,500,000 میلیون ریال 

1392/02/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1392/02/31 )حسابرسی شده(

269405 كد صنعت: سفارسسیمان فارس و خوزستان نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 131726شماره اطلعیه :

وضعیت پورتفوی سهام شركت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

نام شركت

سرمایه

تعداد سهام)میلیون ریال(
بهای تمام

 شده

ارزش اسمی

هر سهم

 )ریال( 

انتهای دورهتغییراتابتدای دوره

ارزش بازار
افزایش

)كاهش(

ارزش هر

 سهم

 )ریال( 

بهای تمام 

شده هر

 سهم )ریال( 

درصد 

مالکیت
تعداد سهام

ارزش بازار
بهای تمام

 شده
ارزش بازاربهای تمام شده

)272,344(125,0001,00052,109,010527,00542.27529,133256,78910,0144,860سیمان خاش 2,128110,780 146,009728,408

)342,337(840,0001,000100,950,484494,57012.02494,570152,2334,8991,508سیمان شرق 055,321 96,9120

350,0001,000294,033,373298,94484.01298,944807,4151,0172,746508,471سیمان فارس نو 0189,651 617,7640

300,0001,000164,085,154285,21654.70285,2161,014,2101,7386,181728,994سیمان غرب 0592,676 421,5340

)67,309(1,800,0001,000112,750,917258,3096.26258,309191,0002,2911,694سیمان سپاهان 061,450 129,5500

392,0001,000147,661,035166,12337.68166,671399,9961,1282,708233,325سیمان بجنورد 54824,347 375,64948,162

230,0001,000136,180,260163,72459.21163,724330,5091,2022,427166,785سیمان خزر 0)43,169( 373,6780

80,0001,00045,195,412150,24356.49150,243349,8573,3247,741199,614سیمان درود 0176,398 173,4590

55,0001,00028,855,637113,53552.46113,535822,8473,93528,516709,312سیمان بهبهان 0436,153 386,6940

273,9961,00034,193,637101,50912.48101,509411,5202,96912,035310,011سیمان مازندران 0212,924 198,5960

400,0001,00012,926,89866,3033.2366,30377,3415,1295,98311,038سیمان ارومیه 041,288 36,0530

50,0001,00045,689,26256,92691.4558,103654,4081,27114,312596,305سیمان فارس 1,177195,414 458,99435,170

50,0001,00029,648,72737,50159.3037,501300,9341,26510,150263,433سیمان سفید ني ریز 0200,603 100,3310

)3,762(30,0001,00025,188,01225,27283.9625,27221,5101,003854فارسیت اهواز 00 21,5100

502,9001,0003,485,10011,1130.6911,11313,7453,1893,9442,632سیمان هگمتان 06,507 7,2380

26,6111,0006,000510.02511388,50023,09787سیمان قائن 07 1310

)6(550,0001,0004,401150.001593,4082,220سیمان صوفیان 04 50

2,756,3592,760,2125,804,4613,044,249.00جمع 3,8532,260,354 3,544,107

1012 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
4,500,000 میلیون ریال 

1392/02/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1392/02/31 )حسابرسی شده(

269405 كد صنعت: سفارسسیمان فارس و خوزستان نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 131726شماره اطلعیه :

وضعیت پورتفوی سهام شركت های خارج از بورس

نام شركت
سرمایه

درصد مالکیتبهای تمام شدهتعداد سهام)میلیون ریال(

ارزش اسمی

هر سهم )ریال( 

تغییراتابتدای دوره

بهای تمام شده تعداد سهام

بهای تمام شده هر 

سهم )ریال(

انتهای دوره

بهای تمام شده

مبلغ به میلیون ریال

1,802,0401,0001,764,000,0001,617,0000097.891,617,000917سیمان ابیک

650,0001,000269,364,1131,121,3120041.441,121,3124,163سیمان خوزستان

650,0001,000194,990,0001,069,7770030.001,069,7775,486سیمان ساوه

275,0001,00063,691,87463,7040023.1663,7041,000سیمان زنجان

39,0001,00037,054,49337,0551,105,0021,10597.8438,1601,000خدمات مهندسي سیمان فارس و خوزستان

18,0001,00017,995,49225,5500099.9725,5501,420ساخت و نصب صنعتي البرز

5,0001,0004,998,9964,9990099.984,9991,000گچ ماشیني فارس

4,0001,0003,998,9983,99941,588,58001,139.693,99988فولد و چدن وماشین سازي دورود

7,00010,000359,0943,5910051.303,59110,000تحقیق وتوسعه صنعت سیمان

120,0001,0001,759,2001,466001.471,466833بورس کالي ایران

1,0001,000998,9989990099.909991,000پنبه نسوز نهبندان

1,000100,0003,3003300033.00330100,000ساخت مهندسي سرویس بین الملل

3,58010,00016,000160004.4716010,000موسسه توسعه صنعت سرمایه گذاري ایران

10,00010,0006,20362000.62629,995شبکه معاملت صنعت سرمایه گذاري ایران

114,37544000.444410,057موسسه رتبه بندي اعتباري ایران

000050010.0012,000نوآوران صنعت سبز پارس

0.0000)1,100()1,100,000(2,0001,0001,100,0001,100بازرگاني صنایع سیمان فارس و خوزستان

3,951,14863,951,154جمع

1112 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
4,500,000 میلیون ریال 

1392/02/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1392/02/31 )حسابرسی شده(

269405 كد صنعت: سفارسسیمان فارس و خوزستان نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 131726شماره اطلعیه :

صورت ریز معاملت سهام - تحصیل شده

كل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس كل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس بهای تمام شده هر سهم )ریال(نام شركت

2,4909010سیمان بجنورد

2,9212,1280سیمان خاش

13,8181,2460سیمان فارس

99901,105خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان

000فولد و چدن وماشین سازی دورود

2,00001نوآوران صنعت سبز پارس

4,2751,106جمع

صورت ریز معاملت سهام - واگذار  شده

سود )زیان( واگذاری كل مبلغ واگذاری كل مبلغ بهای تمام شدهبهای تمام شده هر سهم )ریال(نام شركت )قیمت واگذاری هر سهم )ریال

1,1253532,732857504سیمان بجنورد

1,254699,854542473سیمان فارس

1,0001,1001,0001,1000بازرگانی صنایع سیمان فارس و خوزستان

1,5222,499977جمع

1212 از


