


 
شش ماهه منتهی بهشش ماهه منتهی به

1398سال 1399/06/311398/06/31يادداشت
میلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريال

:عملیات در حال تداوم

51,548,0961,101,7422,454,752درآمدهای عملیاتی

(1,229,189)(600,118)(797,907)6بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

750,190501,6241,225,563سود ناخالص

(409,069)(180,416)(155,404)7های فروش، اداری و عمومی هزينه

8105,54747,11695,445ساير درآمد ها

(4,369)(4,373)90ساير هزينه ها

700,333363,951907,570سود عملیاتی

(12,808)(8,089)(6,879)10هزينه های مالی

های   ساير درآمدها و هزينه

غیرعملیاتی
11107,278103,700206,811

800,731459,5621,101,573سود خالص

:سود پايه هر سهم 

140110401815(ريال) عملیاتی

200273388(ريال) غیرعملیاتی

121,6011,3132,203(ريال)سود پايه هر سهم 

.از آنجايی که اجزای تشکیل دهنده سود و زيان جامع، محدود به سود خالص دوره می باشد، لذا صورت سود و زيان جامع ارائه نشده است

.يادداشت های توضیحی، بخش جدايی ناپذير صورت های مالی است

(سهامی عام)شرکت سیمان فارس نو 

صورت سود و زیان
1399 شهریور 31دوره  شش ماهه  منتهی به 

گزارش مالی میان دوره ای
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1399/06/311398/12/29يادداشت 

میلیون ريالمیلیون ريالدارايی ها

: های غیرجاری دارايی

13290,932312,713دارايی های ثابت مشهود

1451,34251,342های نامشهود دارايی

15292,739278,700های بلندمدت گذاری سرمايه

161,30414,937دريافتنی های بلند مدت

1721,18221,298سايـر دارايی ها

657,499678,989های غیرجاری جمع دارايی

دارايی های جاری 

1896,01930,069ها پرداخت پیش

19504,393560,490موجودی مواد و كاال

16194,131271,349دريافتنی های تجاری و ساير دريافتنی ها

20584,4271,114,535سرمايه گذاری های كوتاه مدت

21259,84875,136موجودی نقد

1,638,8192,051,580جـمع دارايی های جاری

2211,97811,516دارايی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش

2,308,2962,742,084جمع دارايی ها

حقوق مالکانه و بدهی ها

حقوق مالکانه 

23500,000500,000سرمايه

2450,00050,000اندوخته قانونی

968,3611,667,630سـود انباشته

1,518,3612,217,630جـمع حقوق مالکانه

بدهی ها

بدهی های غیرجاری 

25143,221110,896ذخیره مزايای پايان خدمت كاركنان

143,221110,896جمع بدهی های غیر جاری

بدهی های جاری

26328,593265,136پرداختنی های تجاری و ساير پرداختنی ها

2700مالیات پرداختنی

28129,3315,522سود سهام پرداختنی

29133,062126,183تسهیالت مالی 

3055,72816,717پیش دريافت ها

646,714413,558جــمع بدهی های جاری

789,935524,455   جمع بدهی ها

2,308,2962,742,084   جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

.يادداشت های توضیحی، بخش جدايی ناپذير صورت های مالی است

(سهامی عـام)شرکت سیمان فارس نو 

صورت وضعیت مالی

1399 شهریور 31در تاریخ 

گزارش مالی میان دوره ای
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جمع کلسود انباشتهاندوخته قانونیافزايش سرمايه در جريانسرمايه

میلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريال

1399/01/01500,000050,0001,667,6302,217,630مانده در

1399/06/31سود خالص گزارش شده در دوره منتهی به     000800,731800,731

(1,500,000)(1,500,000)000سود سهام مصوب

1399/06/31مانده درپايان دوره منتهی به    500,000050,000968,3611,518,361

1398/01/01350,000035,0001,036,0571,421,057مانده در

1398/06/31سود خالص گزارش شده در دوره منتهی به   000459,562459,562

0142,09400142,094افزايش سرمايه در جريان

(455,000)(455,000)000سود سهام مصوب

1398/06/31350,000142,09435,0001,040,6191,567,713مانده درپايان دوره 

1398/01/01350,000مانده در
0

35,0001,036,0571,421,057

1398تغییرات حقوق مالکانه درسال    

1398سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال    0001,101,5731,101,573

(455,000)(455,000)000سود سهام مصوب

150,000000150,000افزايش سرمايه 

0(15,000)0015,000تخصیص به اندوخته قانونی

1398/12/29500,000050,0001,667,6302,217,630مانده در 

1399 شهریور 31 دوره  شش ماهه  منتهی به 

(سهامی عام)شرکت سیمان فارس نو 

گزارش مالی میان دوره ای

صورت تغییرات در حقوق مالکانه
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 شش ماهه منتهی به شش ماهه منتهی به

1398سال 139906/311398/06/31يادداشت

میلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريال

: جريان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی

919,251522,4801,053,095 31نقد حاصل از عملیات

919,251522,4801,053,095جريان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

:جريان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمايه گذاری 

92,67539,981100,241دريافت های نقدی حاصل از سود ساير سرمايه گذاری ها

(13,316)(3,305)(4,851)پرداخت های نقدی برای خريد دارايی های ثابت مشهود

20,75342,399دريافت های نقدی حاصل از سود سهام

1,33500دريافت های نقدی برای فروش دارايی های ثابت

(704,974)(139,848)(248,333)پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمايه گذاری های كوتاه مدت

772,69133,53587,462دريافت های نقدی حاصل از فروش سرمايه گذاری های كوتاه مدت

(18,869)00پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمايه گذاری های بلند مدت

(547,057)(69,633)634,270گذاری  های سرمايه نقد ناشی از فعالیت  (خروج)جريان خالص ورود 

1,553,521452,846506,037جريان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی

: جريان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی 

09,32517,231دريافت های نقدی حاصل از افزايش سرمايه

(489,558)(350,988)(1,369,597)پرداخت های نقدی بابت سود سهام

00100,000دريافت های نقدی حاصل از تسهیالت

(114,463)(14,095)0پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیالت

(12,511)(917)0پرداخت های نقدی بابت سود تسهیالت

(499,301)(356,675)(1,369,597)نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی   (خروج)جريان خالص 

183,92496,1716,736خالص افزايش در موجودی نقد 

75,13668,33268,332مانده موجودی نقد در ابتدای دوره 

68(114)788تاثیرات تغییرات نرخ ارز

259,848164,38975,136مانده موجودی نقد در پايان دوره 

326,595178,491279,223معامالت غیرنقدی

 يادداشت های توضیحی، بخش جدايی ناپذير صورت های مالی است .

(سهامی عام)شرکت سیمان فارس نو 

صورت جریان های نقدی

1399 شهریور 31 دوره  شش ماهه  منتهی به 

گزارش مالی میان دوره ای
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 (سهامی عام)شرکت سیمان فارس نو

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 شهریور  31    دوره  شش ماهه منتهی به 

تاریخچه و فعالیت- 1

تاریخچه- 1-1

خــاص تاسیس شده و طــی' به صورت سهامـی 1369/09/11 در تـاريخ  10101258929،  به شــناسه ملی  (سهامی عام)شرکت سیمان فـارس نو 

مرکـز اصلـی شرکت درسـال' در اداره ثبت شرکــت ها و مالکیــت صنعتی تهران به ثبت رسیده و با انتقال 1369/09/11 مورخ 81232 شمــاره 

 مجمــع 1382/4/8مصـوبه مورخ 'همچنین نوع شرکت بر اساس .   تغـییر يافتــه است10346 به شـهرستان شــیراز ، شماره ثبت آن به 1378  

 در بورس اوراق بــهادار1388/6/23شرکت در تاريخ  . عمومی فوق الـعاده صـاحبان سهام ، از سهامــی خــاص  به سهامی عام تغییر يافته است

در حــال حاضر شرکت جزء واحدهای تجـاری فرعــی شرکت سهامــی عـام سیـمان فارس و خوزستان و واحد.  تــهران پذيرفته شـده است 

نشــانی مرکز اصلی شرکت ، شهر شیراز و محل فعالیت آن در. است  (شستا) تجاری نهايی  گـروه شرکت ســــرمايه گذاری تــامین اجتماعی 

. شهرستان فیروزآباد واقع است 

فعالیت اصلی- 1-2

 اســـاسنامه ، تولید سیمـــان و صنايع جانبی و وابسته به آن و همچنین مشارکت در ساير شـرکت ها از2موضــوع فعــالیت شرکت طبق ماده 

طــريق تاســـیس و يا تعهد ســـهام شرکت های جديد و تعهد سهام شرکت های موجود می باشد که در اين راستا به موجب پروانه بهره برداری 

 که توســـط ســازمان صنايع و معــادن استــان فـارس صادر شده، بهره برداری از کارخانه شرکت1384/12/22 مورخ 108141163شمـــاره 

. در فیــروزآباد استـــان فــارس آغاز شده است1384/12/01 تن در سال کلیـنکر و انواع سیــمان در تاريخ 936،000با ظرفیت 

اداره امور شرکت - 1-2-1

.اداره می شود- يک عضو موظف و چهار عضو غیرموظف -شرکت توسط هیأت مديره ای متشکل از پنج عضو 

. فعالیت شرکت طی سال مورد گزارش تولید انواع سیمان و کلینکر بوده است

تعداد کارکنان- 1-3

میانگین مـــاهانه تعداد کارکنان در استخدام و نیز تعداد کارکنان شرکت های خدماتی که بخشی از امور خدماتی شرکت را به عهــده دارند، طی 

:دوره مالی به شرح زير بوده است

1399/06/311398/06/311398/12/29

نفرنفرنفر

12 12 12کارکنان رسمی

262 273 283کارکنان قراردادی

295 285 274

25 13-کارکنان شرکت های خدماتی

295 298 299 

:استاندارهاي حسابداري جديد و تجديد نظر شده مصوب كه هنوز الزم االجرا نيستند-2

"مالیات بر درآمد" بعنوان 35استاندارد حسابداری -2-1

 و بعد از  آن شروع می شود،1399/01/01 به تصويب رسید و در مورد کلیه صورت های مالی که ســال مالی آنها از تاريخ 1397استاندارد فوق در سال 

هدف اين استاندارد، تجويز نحوه حسابداری مالیات بردرآمد. شرکت در زمان الزام به اجرای استاندارد مذکور، آن را اعمال خواهد کرد. الزم االجرا است

:موضوع اصلی در حسابداری مالیات بر درآمد ، چگونگی به حساب گرفتن آثار مالیاتی جاری و آتی موارد زير است. می باشد

. که در صورت وضعیت مالی شرکت شناسايی می شوند( بدهی هايی)آتی مبلغ دفتری دارايی هايی( تسويه)بازيافت  (الف

1399/06/31اجرای استاندارد فوق در دوره مالی منتهی به . معامالت و ساير رويداد های سال جاری که در صورت های مالی شرکت شناسايی می شود (ب

.  موضوعیت نداشته و در صورت اجرا آثار با اهمیتی نخواهد داشت
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(سهامی عام)شرکت سیمان فارس نو

 گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 شهریور  31    دوره  شش ماهه منتهی به 

.استاندارد های حسابداری جدید و تجدید نظر شده مصوب که هنوز الزم االجرا نیستند-2-2

شماره و عنوان استاندارد مصوب

شماره و عنوان استاندارد حسابداری 

سال اجراسال تصويبفعلی

13971399-  مالیات بر درآمد35

13981400  ترکیب های تجاری19  ترکیب های تجاری38

  صورت های مالی تلفیقی39
  صورت های مالی تلفیقی و 18

13981400حسابداری

13981400- صورت های مالی جداگانه18
  سرمايه گذاری در واحدهای 20

تجاری وابسته و مشارکت خاص

  سرمايه گذاری در واحدهای 20

13981400تجاری وابسته

13981400  حسابداری مشارکت های خاص23  مشارکت ها40
  افشای منافع در واحد های 41

تجاری ديگر
-

13981400

13981400-  اهم رويه های حسابداری3

براساس ارزيابی و برآوردهای مديريت شرکت، استاندارد های فوق با توجه به شرايط کنونی، بطور کلی تاثیر قابل مالحظه ای بر شناخت، 

.اندازه گیری و گزارشگری اقالم صورت های مالی نخواهد داشت

اهم رویه های حسابداری- 3 

مباني اندازه گيري استفاده شده در تهيه صورتهاي مالي-3-1

:صورت های مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تاريخی تهیه و مورد زير از ارزش های  جاری استفاده شده است 

(20يادداشت توضیحی )سرمايه گذاری های جاری سريع المعامله طبق روش ارزش بازار- 1

درآمدهای عملیاتی -3-2

درآمدهای عملیاتی به ارزش منصفانه مابه ازای دريافتی يا دريافتنی و به کسر مبالغ برآوردی از بابت برگشت از فروش وتخفیفات اندازه گیری  

است که در زمان تحويل کاال به مشتری و بر اساس  (سیمان و کلینکــــر)درآمدهای عملیاتی عمدتاٌ ناشــــی از فروش محصوالت . می شود

.صورتحساب های صادره شناسايی می شود

تسعیر ارز -3-3

اقالم پولی ارزی با نرخ قابل دسترس ارز در تاريخ صــورت وضعیت مالی واقالم غیر پولی که به بهای تمام شده تاريخی ارزی  -3-3-1

:    نرخ های قابل دسترس به شرح زير است . اندازه گیری شده است، با نرخ قابل دسترس ارز در تاريخ انجام معامله، تسعیر می شود

دلیل استفاده از نرخ نوع ارز 

رويه حسابداری ريال 230دينار عراق موجودی نقد 

رويه حسابداری ريال 708,100ريال عمان موجودی نقد 

رويه حسابداری ريال 269,450دالر موجودی نقد 

رويه حسابداری ريال 318,020يورو موجودی نقد 

آزاد

آزاد

نیمايی 

نیمايی 

نرخ تسعیر مانده ها ومعامالت مرتبط 
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 (سهامی عام)شرکت سیمان فارس نو

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 شهریور  31    دوره  شش ماهه منتهی به 

:  تفاوت های ناشی از تسويه يا تسعیر اقالم پولی ارزی حسب مورد به شرح زير در حسابها منظور می شود -3-3-2

.تفاوت های تسعیر بدهی های ارزی مربوط به دارايی های واجد شرايط، به بهای تمام شده آن دارايی منظور می شود - الف

.در ساير موارد ،به عنوان درآمد ياهزينه دوره وقوع شناسايی ودر صورت سود وزيان گزارش می شود - ب

اگرتبديل. در صورت وجود نرخ های متعدد برای يک ارز، از نرخی برای تسعیراستفاده می شود كه جريان های نقدی آتی ناشی از معامله يا مانده حساب مربوط بر حسب آن تسويه می شود-3-3-3

.دو واحـــد پول به يکديگر به صورت موقت ممکن نباشد، نرخ مورد استفاده ، نرخ اولین تاريخی است كه در آن، تبديل امکان پذير می شود

مخـارج تأمین مالی- 3-4

.است  "دارايی های واجد شرايـط"شود ، به استثنای مخارجی كه مستقیما  قابل انتساب به تحصیل  مخارج تأمین مالی در دوره وقوع به عنوان هزينه شناسايی می

دارایی های ثابت مشهود- 3-5

مخـارج بعدی مرتبط با دارايی های ثابت كه موجب بهبود وضعیت دارايی در مقايسه با عملکرد ارزيابی شده اولیه آن. شود دارايی های ثابت مشهود برمبنای بهای تمام شده اندازه گیری می-3-5-1

دارايی ها كه به منظور حفظ وضعیت دارايی . به مبلغ دفتری دارايی اضافه و طی عمر مفید باقیمانده دارايی های مربوط مستهلک می شود.گردد و منجربه افزايش منافع اقتصادی حاصل از دارايی شود

.درمقايسه با استاندارد عملکرد ارزيابی شده اولیه دارايی  مخارج روزمره تعمیرونگهداری انجام می شود، در زمان وقوع به عنوان هزينه شناسايی می گردد 

دارايی های مربوط'(برآوردی'شامل عمرمفید )استهالک دارايی های ثابت مشهود، مشتمل بر دارايی های ناشی از اجاره سرمايه ای، باتوجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار -3-5-2

و اصالحیه های بعدی آن و براساس نرخ ها و روش های1366 قانون مالیات های مستقیم  مصوب اسفند 1394/04/31 اصالحیه مصوب 149و با در نظر گرفتن آيین نامه استهالكات موضوع ماده 

:زير محاسبه می شود

روش استهالکنرخ استهالکنوع دارايی

خط مستقیم ساله15و25 ساختمان

خط مستقیم- نزولی  ساله10 - %15، %12آالت ماشین

خط مستقیم- نزولی  ساله10 و %20 ، %15 ، %12تاسیسات

خط مستقیم ساله6 و4 وسايل نقلیه

خط مستقیم ساله10 و 5 ، 6 ،  3اثاثه و منصوبات

 خط مستقیم ساله15 و 6  ابزارآالت

درمواردی كه هر يک از دارايی های. برای دارايی های ثابتی كه طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهالک از اول ماه بعد محاسبه و درحساب ها منظور می شود -3-5-3

 ماه متوالی در يک دوره مالی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهالک آن برای مـدت ياد شده 6استهالک پذير پس از آمادگی جهت بهره برداری به علــــت تعطیل كار يا علل ديـگر برای بیش از 

مدت زمانی كه دارايی مورد استفاده قرار نگرفته است، به مدت باقـی مانده%70در اين صورت چنانچه محاسبه استهالک برحسب مدت باشد، . نرخ استهالک منعکس در جدول باالست 30%معادل 

برای استهالک دارايی در اين جدول اضافه خواهد شد  (به استثنای ساختمان ها وتاسیسات ساختمانی شده)تعیین 

:استهالک مخارج آماده سازی معادن مواد اولیه - 3-5-4

.گردد  سازی معادن مواد اولیه براســاس مقدار كل بـــرآورد مواد قابل استخراج و متناسب با میزان استــخراج ساالنه از اولین سال شروع بهره برداری مستهلک می مخارج آماده

دارایی نامشهود-3-6

مخارجی از قبیل مخارج معرفی يک محصول يا خدمت جديد مانند مخارج تبلیغات، مخارج انجام. دارايی های نامشهود برمبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حساب ثبت می شود -3-6-1

شناسايی .فعالیت تجاری در يک محل جديد يا با يک گروه جديد از مشتريان مانند مخارج آموزش كاركنان،و مخارج اداری،عمومی و فروش در بهای تمام شده دارايی نامشهود منظور نمی شود 

بنابراين، مخارج تحمل شده برای استفاده يا بکارگیری مجدد يک دارايی نامشهود، در مبلغ . مخارج در مبلغ دفتری يک دارايی نامشهود، هنگامی كه دارايی آماده بهره برداری است، متوقف می شود

.دفتری آن منظور نمی شود

موجودی مواد و کاال- 3-7

در صورت فزونی بهای تمام شده نسبت به خالص ارزش فروش، مابه التفاوت به عنوان زيان. گروه های اقالم مشابه اندازه گیری می شود/ هريک از اقالم« اقل بهای تمام شده وخالص ارزش فروش»موجودی مواد وكاال بر مبنای  -3-7-1

:بهای تمام شده موجودی ها با بکارگیری روش های زير تعیین می گردد. كاهش ارزش موجودی شناسايی می شود 

روش مورد استفاده

میانگین موزون ساالنهمواد اولیه 

میانگین موزون ساالنه کاالی در جريان ساخت

میانگین موزون ساالنهکاالی ساخته شده

میانگین موزون متحرکقطعات، لوازم يدکی و بسته بندی

میانگین موزون ساالنه(اقالم نزد ساير قسمتها)ساير موجودی ها 
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 (سهامی عام)شرکت سیمان فارس نو

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 شهریور  31    دوره  شش ماهه منتهی به 

دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش -3-8

اين شرايط تنها. طبقه بندی می شود« دارايی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش»كه مبلغ دفتری آنها، عمدتا از طريق فروش و نه استفاده مستمر بازيافت می گردد، به عنوان (مجموعه های واحد)دارايی های غیر جاری  -3-8-1

جهت فروش فوری در وضعیت فعلی آن، فقط برحسب شرايطی كه برای فروش چنین دارايی های مرسوم ومعمول است، آماده بوده وفروش آن بسیار محتمل باشد (مجموعه های واحد )زمانی احراز می شود كه دارايی های غیر جاری 

باشد به گونه ای كه  انتظار رود شرايط تکمیل فروش طی يکسال از تاريخ طبقه بندی، به استثنای مواردی كه خارج از حیطه اختیار مديريت احراز  (مجموعه های واحد)و سطح مناسبی از مديريت، متعهد به اجرای طرح فروش دارايی ها 

.گردد

.اندازه گیری می شود "به اقل مبلغ دفتری و خالص ارزش فروش"نگهداری شده برای فروش،(مجموعه واحد)دارايی های غیر جاری -3-8-2

ذخایر-3-9

در نتیجه رويدادهای گذشته باشد، خروج منافع اقتصادی  (قانونی يا عرفی)ذخاير زمانی شناسايی می شودكه شركت دارای تعهد فعلی. ذخاير بدهی هايی هستند كه زمان تسويه يا تعیین مبلغ آن توام با ابهام نسبتاٌ قابل مالحظه ای است

ذخاير در پايان هر دوره مالی بررسی و نشان دهنده بهترين برآورد  جاری تعديل می شوند و هرگاه خروج منافع اقتصادی برای تسويه تعهد ديگر. برای تسويه تعهد محتمل باشد و مبلغ تعهد را به گونه ای اتکا پذير قابل برآورد باشد

. محتمل نباشد،ذخیره برگشت داده می شود

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان- 3-9-1

.ذخیره مزايای پايان خدمت كاركنان براساس يک ماه آخرين مزد مبنا شامل مزد شغل، مزد سنوات ، مزد رتبه و حق فوق العاده سرپرستی هريک از كاركنان برای هر سال خدمت آنان محـاسبه و در حساب ها منظور می شود

ها گذاری سـرمایه- 3-10

:اندازه گیری
:سرمايه گذاری های بلند مدت

سرمايه گذاری در اوراق بهادار

: سرمايه گذاری های جاری
سرمايه گذاری سريع المعامله در بازار

ساير سرمايه گذاری های جاری

:شناخت درآمد

(تا تاريخ صورت وضعیت مالی)در زمان تصويب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شركت سرمايه پذير    سرمايه گذاری های جاری و بلند مدت در سهام شركت ها

    سرمايه گذاری در ساير اوراق بهادار

قضاوت ها در فرآيند بکارگیری رويه های حسابداری-4-1

طبقه بندی سرمايه گذاری ها در طبقه دارايی های غیر جاری-4-1-1

اين سرمايه گذاری ها با قصد استفاده مستمر توسط شركت نگهداری می شود و هدف آن نگهداری . هیات مديره با بررسی نگهداشت سرمايه و نقدينگی مورد نیاز ، قصد نگهداری سرمايه گذاری های بلند مدت برای مدت طوالنی را دارد

.پرتفويی از سرمايه گزاری ها جهت تامین درآمد و يا رشد سرمايه برای شركت است

قضاوت مديريت در خصوص تغییر طبقه بندی سرمايه گذاری های جاری به بلند مدت -4-1-2

. و با توجه به قصد مديريت جهت نگهداری برای مدت طوالنی سهام صورت گرفته است15 استاندارد حسابداری شماره 15طبقه بندی سرمايه گذاری های جاری به بلند مدت  با عنايت به رعايت بند 

قضاوت مديريت در خصوص عدم اعمال روش ارزش ويژه بابت سرمايه گذاری در سهام شرکت ارجان صنعت فارس و خوزستان-4-1-3

.بدلیل عدم احراز نفوذ قابل مالحظه و همچنین به دلیل تهیه صورت های مالی تلفیقی توسط شركت سیمان فارس و خوزستان سرمايه گذاری مذيور حائز اعمال روش ارزش ويژه نمی باشد

قضاوت مديريت در خصوص عدم احتساب ذخیره بیمه مشاغل سخت و زيان آور-4-1-4

 كارفرمايان ، اينگونه مشاغل مکلفند پس از احراز شرايط بازنشستگی1393/09/24 و اصالحیه سازمان تامین اجتماعی مورخ 1385/12/16 آيین نامه مشاغل سخت و زيان آور مصوب هیات وزيران مورخ  14براساس مفاد بند 

 درصد حق بیمه و بر مبنای آخرين حقوق و مزايای مشمول و متناسب با سالهای خدمت 4كاركنان بیمه شده مشاغل در كارگاه ، مبلغ مطالبه شده توسط سازمان تامین اجتماعی را در زمان بازنشستگی كاركنان برمبنای 

در اين خصوص با توجه به تغییر شرايط و الزام كارفرمايان بر كاهش عوامل زيان آور تعیین مشاغل مذبور با ابهام قابل مالحظه ای روبه رو می باشد، فلذا مديريت . در اينگونه مشاغل برای ايام اشتغال پرداخت نمايند

.شناسايی هزينه های مذبور را به زمان مطالبه آن توسط سازمان تامین اجتماعی موكول نموده است

بهای تمام شده به كسر كاهش ارزش انباشته هر يک از سرمايه گذاری ها

سرمايه گذاری های مزبور (پرتفوی)ارزش بازار مجموعه 
اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هريک از سرمايه گذاری ها

در زمان تحقق سود تضمین شده

قضاوت های مدیریت در فرآیند بکارگیری رویه های حسابداری و برآوردها- 4
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 (سهامی عام)شرکت سیمان فارس نو

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 شهریور  31    دوره  شش ماهه منتهی به 
درآمدهای عملیاتی- 5

مبلغمقدارمبلغمقدارمبلغمقدار

میلیون ريالتن میلیون ريالتن میلیون ريالتن فروش خالص

سیمان داخلی

145,589 55,36385,507 56,83836,010 52528,507سیمان فله تیپ يک 

572,424 257,727347,982 347,658170,094 172,938سیمان فله تیپ دو

10,824 4,8075,404 3,7262,621 5251,581سیمان کیسه تیپ يک 

964,159 437,805488,326 711,539238,503 300,228سیمان کیسه تیپ دو

25,4690000 11,134پاکت با مشتری- سیمان فله تیپ دو 

10145101 0045جامبوبک -525-1سیمان کیسه تیپ 

21,58114,98321,581 0014,983 ويژه2سیمان کیسه تیپ 

514,388 1,145,230462,256 777,384942,247 1,714,679

کلینکر داخلی

16,747 12,00814,735 98610,817 525815-1تیپ 

515,203 1,146,215473,073789,393956,9821,731,426

سیمان صادراتی

19,994 19,9948,013 008,013جامبوبک -525-1سیمان فله  تیپ 

31,471 31,47110,931 0010,931جامبوبک -525-1سیمان کیسه تیپ 

18,774 18,7746,270 5346,270 2150سیمان کیسه تیپ 

51,560 000014,088جامبوبگ- 2سیمان کیسه تیپ 

150 53425,214 70,24039,302 121,800

کلینکر  صادراتی

601,526 242,110299,419 401,347126,072 525140,101-1تیپ 

140,251 401,881151,286 312,350338,721 723,326

655,454 1,548,096624,359 1,101,7421,295,703 2,454,752

.متولی تعیین نرخ فروش، انجمن صنفی کارفرمايان صنعت سیمان می باشد-5-1

 میلیون ريال افزايش ناشی از افزايش حجم 31،581 نسبت به دوره مشابه سال قبل ، مبلغ 1399 میلیون ريال افزايش مبلغ فروش خالص شرکت در شش ماهه اول سال مالی 446،356از مجموع مبلغ -5-2

.  میلیون ريال ناشی از افزايش نرخ فروش می باشد 414،775فروش و مبلغ 

:جدول مقايسه ای درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده محصوالت به شرح ذيل است - 5-3

 شش ماهه منتهی به

1398سال 1398/06/31

سود ناخالصقیمت تمام شدهفروش
درصد سود ناخالص به 

فروش

درصد سود 

ناخالص به فروش

درصد سود ناخالص به 

فروش
درصددرصددرصدمیلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريال

52556,83830,19426,644474652- 1 سیمان فله تیپ  

2347,658185,002162,655474550 سیمان فله تیپ  

25,46912,91512,5544900پاکت با مشتری - 2 سیمان فله تیپ  

5253,7262,3301,397373541- 1 سیمان کیسه تیپ  

2711,539445,462266,077373540 سیمان کیسه تیپ  

534233301566061 صادراتی2سیمان کیسه تیپ 

986704281293739داخلی -1کلینکرتیپ 

401,347121,066280,280706465کلینکر  صادراتی

1,548,096797,907750,190484649

مشـتريـان عمده آقايان امیر علی ابراهیمی بزاز، مهدی علی بیگی، .   مشتــری فـروخته است 426 شــرکت محصوالت خود را به بیش از 1399/06/31در طی دوره مالی میانی شش ماهه منتهی به - 5-4

.  درصد محصوالت شرکت را خريداری نموده اند 2.1 و 2،4 ، 7،6 ، 21عباس باشی و عبدالمجید عالیشوندی بوده اند که به ترتیب 

1398سال  1399/06/311398/06/31

1399/06/31

شش ماهه منتهی به شش ماهه منتهی به

شش ماهه منتهی به
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 (سهامی عام)شرکت سیمان فارس نو

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 شهریور  31    دوره  شش ماهه منتهی به 

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی- 6

 شش ماهه منتهی به شش ماهه منتهی به

1398سال 1399/06/311398/06/31

میلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريال

1180,513125,083292,673-6مواد مستقیم مصرفی

253,57146,34886,858-6دستمزد مستقیم

3562,358436,661838,222-6سربار ساخت

796,442608,0921,217,753جمع هزينه های ساخت

13,413(2,748)8,624کاهش موجودی های در جريان ساخت (افزايش)

805,065605,3441,231,165بهای تمام شده ساخت

2,831(579)(7,007)کاهش موجودی های ساخته شده (افزايش)

798,058604,7651,233,997بهای تمام شده کاالی آماده تحويل

(180)(100)0بهای تمام شده مصرف داخلی محصول

(262)(175)(151)بهای تمام شده محصول اهدائی

(4,365)(4,371)0(فروش )بهای تمام شده سیمان وکلینکرضايعاتی 

797,907600,1181,229,189

مواد مستقیم مصرفی-6-1

103,59267,55567,555موجودی مواد اولیه ابتدای دوره مالی

66,72175,865167,705بهای تمام شده مواد اولیه خريداری شده

: مواد اولیه استخراج شده

58,25158,224115,483دستمزد مستقیم استخراج مواد اولیه 

26,53126,55745,522سربار استخراج مواد اولیه

255,096228,202396,265مواد اولیه آماده برای مصرف

(103,592)(103,119)(74,583)موجودی مواد اولیه پايان دوره مالی

180,513125,083292,673بهای تمام شده مواد اولیه مصرف شده

:تامین کنندگان اصلی مواد اولیه به تفکیک کشور و مبلغ خريد از هر يک به شرح زير است . مواد اولیه خريداری شده است  ( میلیون ريال41،757سال قبل مبلغ ) میلیون ريال 66،721 در دوره مورد گزارش مبلغ 6-1-1

میلیون ريال-مبلغکشورنوع مواد اولیه
درصد نسبت به کل 

خريد سال
میلیون ريال- مبلغ 

درصد نسبت به كل 

خريد سال
میلیون ريال- مبلغ 

درصد نسبت به كل 

خريد سال

840.132,2252.2112,25829ايرانسنگ آهن

2,9872.9716,99341 -0ايرانگچ

32,866497420.748,17820ايرانسیلیس

20,2163094,74694.092,2435ايرانسرباره فوالد

2,0845 -13,555200ايرانسرباره ذوب آهن

1398/12/29سال مالی منتهی به 1399/06/31 شش ماهه منتهی به  1398/06/31 شش ماهه منتهی به 
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 (سهامی عام)شرکت سیمان فارس نو

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 شهریور  31    دوره  شش ماهه منتهی به 

:هزینه های دستمزد مستقیم از اقالم زیر تشکیل شده است - 6-2

 شش ماهه منتهی به شش ماهه منتهی به

1398سال 1399/06/311398/06/31

میلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريال

18,29614,78828,521حقوق و دستمزد 

5,1074,4328,251اضافه کاری

9,0357,94014,868عیدی و پاداش

5,8805,1867,307 مزايای پايان خدمت و باز خريد مرخصی

5,2695,63910,315بیمه تامین اجتماعی

2,0051,6303,318ساير مزايا

7,9786,73314,278هزينه بارگیری محصول-  غیر کارکنان 

53,57146,34886,858

:هزینه های سربار از اقالم زیر تشکیل شده است-6-3

 شش ماهه منتهی به شش ماهه منتهی به

1398سال 1399/06/311398/06/31

میلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريال

197,531162,040302,946حقوق و دستمزد غیر مستقیم

53,81653,57280,736 برق مصرفی

61,02862,572133,218(مازوت،گاز)سوخت مصرفی 

71,36715,04031,050مواد نسوز و سايشی

16,23814,52029,015استهالک

97,79682,167162,329پاکت سیمان

31,09324,10144,544تعمیر و نگهداری

17,65111,00421,392حمل ونقل و اجاره ماشین االت

7,7479,80519,096غذا و رستوران

3,2118407,664حق بیمه و عوارض

15,93512,82529,257اياب و ذهاب

10,7508,40217,428حراست

10,9936,92215,199خدمات دفاتر

7,9595,67311,987خدمات نظافت

20,91213,73621,712ساير هزينه ها

624,026483,218927,573

:کسر می شود

(57,025)(29,221)(35,137)سربار تسهیمی به دواير اداری و توزيع و فروش

(1,097)(852)0سهم دارايی های در جريان از سربار عمومی

(31,230)(16,484)(26,531)سهم معدن از سربار عمومی 

(89,352)(46,557)(61,668)جمع کسورات

562,358436,661838,222
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 (سهامی عام)شرکت سیمان فارس نو

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 شهریور  31    دوره  شش ماهه منتهی به 

:و عملکرد سال گذشته ، نتايج زير را نشان می دهد (عملی)مقايسه مقدار تولید شرکت در دوره مورد گزارش با ظرفیت اسمی و ظرفیت معمول - 6-2

واحد اندازه 

گیری

ظرفیت 

اسمی

ظرفیت معمول 

(عملی)

 شش ماهه منتهی 

1399/06/31به 

 شش ماهه منتهی به 

1398/06/31
1398سال 

900,0001,095,000543,722539,3971,112,225تن کلینکر 

936,000900,000519,771485,926975,940تن سیمان 

هزینه های فروش، اداری و عمومی- 7

 شش ماهه منتهی به شش ماهه منتهی به

1398سال 1399/06/311398/06/31

میلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريال

:هزينه های فروش وتوزيع 

3,5342,8155,475حقوق و مزايا

2,7972,2414,111اضافه کاری و پاداش

9311,0001,806بیمه کارفرما و بیکاری

1,1669231,292ذخیره سنوات و بازخريد مرخصی

3315661,263ساير هزينه های پرسنلی

57,07966,363165,704هزينه کرايه حمل و باربری

2193952,510هزينه فروش و بازاريابی

27,14451,852116,940هزينه بارگیری محصوالت فروش رفته

4,1214,1518,138استهالک دارايی های ثابت مشهود

5976311,049( میلیون ريال4000مبالغ کمتر از )ساير

18,38413,44426,248سهم دواير فروش ، اداری و عمومی از سربار عمومی

116,304144,382334,535

:هزينه های اداری وعمومی  

5,3054,4528,352حقوق و مزايا

4,3883,5596,430اضافه کاری و پاداش

1,2441,4123,397بیمه کارفرما و بیکاری

1,6111,5352,811ذخیره سنوات و بازخريد مرخصی

9421,2732,440ساير هزينه های پرسنلی

3795861,116استهالک دارايی های ثابت مشهود

2,2707172,861پذيرائی، اقامت،مراسم و اعیاد

1,3481,3772,575حسابرسی

619441983هزينه يک در هزار اتاق بازرگانی و صنايع و معادن 

4,2424,90412,793( میلیون ريال5000مبالغ کمتر از )ساير

16,75315,77730,777سهم دواير فروش ، اداری و عمومی از سربار عمومی

39,10036,03474,534

155,404180,416409,069

سایر درآمدها- 8

 شش ماهه منتهی به شش ماهه منتهی به

1398سال 1399/06/311398/06/31

میلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريال

105,54647,09581,420سود حاصل از تسعیر ارز دارايی های ارزی عملیاتی

12114,024ساير

105,54747,11695,445

سایر هزینه ها- 9

 شش ماهه منتهی به شش ماهه منتهی به

1398سال 1399/06/311398/06/31

میلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريال

04,3714,365کسری کلینکر عسلويه 

023ساير

04,3734,369
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 (سهامی عام)شرکت سیمان فارس نو

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 شهریور  31    دوره  شش ماهه منتهی به 
هزینه های مالی- 10

 شش ماهه منتهی به شش ماهه منتهی به

1398سال 1399/06/311398/06/31

میلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريال

:وام های دريافتی

6,8798,08912,808بانک ها و موسسات اعتباری

 شش ماهه منتهی به شش ماهه منتهی بهسایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی-  11

1398سال 1399/06/311398/06/31

میلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريال

:ساير اقالم

85113,01713,196سود ناشی ازسرمايه گذاری در ساير شرکت ها 

98,62744,010107,513سود سپرده های بانکی

033,53587,462سود ناشی از فروش سهام

8,28913,192525ارزش سرمايه گذاری  (کاهش )بابت افزايش 

(70)00حاصل از فروش اجناس اسقاطی و ضايعات  (زيان)سود 

(1,815)(53)(489)ســــاير

107,278103,700206,811

مبنای محاسبه سود پایه هر سهم - 12

 شش ماهه منتهی به شش ماهه منتهی به

1398سال 1399/06/311398/06/31

میلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريال

700,333363,951907,570سود عملیاتی

÷÷÷

500350350تعداد سهام عادی

1,4011,0402,593ريال - سود خالص عملیاتی هر سهم 

100,39895,611194,003سود غیرعملیاتی

÷÷÷

500350350تعداد سهام عادی

200273554ريال- سود خالص غیرعملیاتی هر سهم 

1,6011,3133,147
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 (سهامی عام)شرکت سیمان فارس نو

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 شهریور  31    دوره  شش ماهه منتهی به 
دارایی های ثابت مشهود- 13

ساختمانزمین
ماشین آالت و 

تجهیزات
جمعاثاثه و منصوباتوسايل نقلیهابزارآالتتاسیسات

دارايی های در 

جريان تکمیل

پیش پرداخت های 

سرمايه ای

اقالم سرمايه ای در 

انبار
جمع

بهای تمام شده 

13987,705616,275483,77872,14843,0188,42129,6741,261,0204,30116346,4411,311,926مانده در ابتدای سال 

00000018182,0603,1058,13213,316افزايش

(499)000(499)(94)(17)(8)00(379)0كنار گذاشته شده /واگذار شده

0(9,149)(163)(1,717)04,871001,071275,06111,029ساير نقل و انتقاالت و تغییرات

13987,705620,766483,77872,14844,0818,43134,6591,271,5694,6443,10545,4241,324,743مانده در پايان سال 

00000020720713604,5084,851افزايش

(6,972)(1,889)00(5,083)(1)(9)(7)00(1,553)(3,514)كنار گذاشته شده /واگذار شده

0(3,439)0(4,781)05,2980050502,4168,219ساير نقل و انتقاالت و تغییرات

1399/06/314,191624,511483,77872,14844,5798,42237,2811,274,91103,10544,6041,322,621مانده در پايان دوره 

:استهالک انباشته 

13980406,349444,40460,13233,7196,29223,292974,188974,188مانده در ابتدای سال 

025,9115,0211,4032,6557112,56838,26938,269استهالک

(427)(427)(85)(17)(8)00(317)0ساير نقل و انتقاالت و تغییرات

13980431,943449,42561,53536,3666,98625,7751,012,0301,012,030مانده در پايان سال 

20,766---013,9282,9276621,3372741,63820,766استهالک

(1,107)---(1,107)(1)(9)(7)00(1,090)0ساير نقل و انتقاالت و تغییرات

1399/06/310444,780452,35262,19737,6967,25227,4121,031,6890001,031,689مانده در پايان دوره 

1399/06/314,191179,73131,4269,9516,8831,1719,869243,22303,10544,604290,932مبلغ دفتری در پايان دوره 

13987,705188,82334,35310,6137,7151,4458,885259,5394,6443,10545,424312,713مبلغ دفتری در پايان سال 
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 (سهامی عام)شرکت سیمان فارس نو

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 شهریور  31    دوره  شش ماهه منتهی به 

ضايعات برف و باران ' سوزی، زلزله و آتشفشان، تركیدگی لوله آب،  در تاريخ صورت وضعیت مالی ساختمان ها، ماشین آالت، تجهیزات، تاسیسات، ابزارها و اثاثه در مقابل خطرات ناشی از آتش- 13-1

.  بدنه می باشند  میلیون ريال بوده و وسائط نقلیه به استثناء موتورسیکلت ها نیز تحت پوشش بیمه2،652،910و سرقت دارای پوشش بیمه ای تا سقف 

 میلیون ريال از حساب 4،781كه مبلغ . می باشد (حراست درب ورود) میلیون ريال مربوط به انبار رو باز و ساختمان نگهبانی 5،298نقل و انتقال ثبت شده در حساب ساختمان ها به مبلغ - 13-2

. میلیون ريال از حساب موجودی سرمايه ای به حساب ساختمان منظور گرديده است518دارايی در جريان تکمیل و مبلغ 

 میلیون ريال،  هشت عدد دوربین 325 عدد سويچ به مبلغ 25 میلیون ريال بابت خريداثاثه جديد می باشدكه عمدتاً شامل 2،623افزايش ونقل و انتقال به حسـاب اثاثه و منصوبات به مبلغ -13-3

 میلیون ريال و ساير  اقالم مورد464 به مبلغ UPSمیلیون ريال و دو عدد 125 میلیون ريال، يک عدد نوت بوک به مـبلغ 365.5عددكولر اسپیلت  به مبلغ 4 میلیون ريال، 418مداربسته به مبلغ 

. نیاز می باشد

:دارايی های در جـــــريان تکمیل شركت شامل موارد  زير می باشد - 13-4

1399/06/31برآورد مخارج تکمیل 1399/06/311398/12/29

02,961(2,961)1399/04/31%50%100ساختمان نگهبانی درب ورود

01,819(1,819)1399/04/31%0%100انبارروباز

(4,781)04,781

 میلیون ريال عمدتاً شامل اقالمی از قبیل گیربکس ،موتور وسايرتجهیزات با ارزش  مربوط به ماشین آالت و تجهیزات  می باشد كه پس از نصب به 44،604موجودی های سرمايه ای به مبلغ - 13-5

.حساب دارايی های ثابت منظورخواهد شد

. میلیون ريال در پی رفع نیاز به معدن باوريان بوده كه زمین های خريداری شده مسیر دسترسی به معدن مذكور اقاله گرديد3،513كاهش زمین طی دوره بمیزان -13-6

بر اساس مصوبه هیئت مديره  (22يادداشت توضیحی )كاهش ساختمان در طی دوره مالی مرتبط با انتقال ساختمان دفتر تهران به سرفصل دارايی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش-13-7

. می باشد99/03/27مورخ 

برآورد تاريخ بهره درصد تکمیل كار

برداری

انتقال به حساب 

ساختمان

مخارج انباشته
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 (سهامی عام)شرکت سیمان فارس نو

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 شهریور  31    دوره  شش ماهه منتهی به 

دارایی های  نامشهود- 14

حق االمتیاز گازحق االمتیاز برق
خطوط تلفن ثابت ، 

همراه و بی سیم

انشعابات آب و 

فاضالب
جمعفیبر نوریوديعه

میلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريال

:بهای تمام شده 

139845,5703,4611631064649,842مانده در ابتدای سال 

139845,5703,46116311,50064651,342مانده در پايان سال 

1399/06/3145,5703,46116311,50064651,342مانده در پايان دوره 

:استهالک انباشته 

1399/06/3145,5703,46116311,50064651,342مبلغ دفتری در پايان دوره 

139845,5703,46116311,50064651,342مبلغ دفتری در پايان سال 
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 (سهامی عام)شرکت سیمان فارس نو

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 شهریور  31    دوره  شش ماهه منتهی به 

سرمایه گذاری های بلندمدت- 15

1398/12/29يادداشت

مبلغ دفتریمبلغ دفتریکاهش ارزش انباشتهبهای تمام شده

میلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريال

1292,7390292,739278,700-15سرمايه گذاری در سهام شركت ها

292,7390292,739278,700

: سرمايه گذاری در سهام شرکت ها به شرح زير تفکیک می شود 15-1

1398/12/29

مبلغ دفتریمبلغ دفتریکاهش ارزش انباشتهبهای تمام شدهدرصد سرمايه گذاریتعداد سهام

میلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريال

:(بورسی و فرا بورسی)سرمايه گذاری های سريع المعامله در بازار 

13,812013,81223ناچیز586,535(سهامی عام)سیمان خزر 

4200420420ناچیز4,660(سهامی عام)سیمان فارس 

1860186186ناچیز3,902(سهامی عام)سیمان نی ريز 

25402548ناچیز3,636(سهامی عام)سیمان بهبهان 

7077ناچیز1,666(سهامی عام)صنايع سیمان غرب 

9099ناچیز1,000(سهامی عام)سیمان خاش 

4041ناچیز290(سهامی عام)سیمان خوزستان 

14,694014,694655

:ساير شرکت ها 

240,000,0000240,0000240,000120,000ارجان صنعت فارس و خوزستان

13,784,375013,034013,03413,034(سهامی عام)سیمان آبیک 

1,007,03701,00701,0071,007(سهامی خاص)توسعه صادرات صنعت سیمان 

2,50003033(سهامی خاص)نوآوران صنعت سبز 

1011ناچیز1,002(سهامی خاص)خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان 

0000ناچیز26(سهامی عام)تهران بتن 

0000ناچیز2(سهامی خاص)گچ ماشینی فارس 

0000ناچیز1(سهامی خاص)ساخت و نصب صنعتی البرز 

0000ناچیز1(سهامی خاص)شرکت فوالد و چدن دورود 

0000ناچیز1(سهامی خاص)پنبه نسوز نهبندان 

254,0450254,045134,045

24,000024,000144,000(15-3يادداشت توضیحی )علی الحساب افزابش سرمايه- ارجان صنعت فارس و خوزستان 

292,7390292,739278,700

 با توجه به تکمیل فرآيند افزايش سرمايه و پرداخت کلیه سهامداران98/02/18 میلیارد ريال با عنايت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 240میلیارد ريال به مبلغ 120افزايش سرمايه گذاری بلندمدت در شرکت ارجان صنعت از مبلغ -15-3

. میلیارد ريال پرداختی تحت عنوان علی الحساب افزايش سرمايه می باشد24سرمايه قبلی که مقدمات افزايش سرمايه در جريان است لذا مبلغ % 10همچنین با توجه به موافقت هلدينگ سیمان فارس و خوزستان با افزايش سرمايه بمیزان .  بوده است

1399/06/31

1399/06/31

می باشد که با توجه به تبعیت هر دو شرکت از سیاست های کالن و شرکت مادر مبنی بر عدم وجود نفوذ قابل  (سهامی خاص)از کل سهام شرکت ارجان صنعت % 20 ريالی و معادل 1000 میلیون سهم 240 ، شرکت مالک 1399/06/31تا تاريخ  -  15-2

.مالحظه در شرکت سرمايه پذير، جهت ارزش يابی سرمايه گذاری فوق از روش بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته استفاده شده است
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 (سهامی عام)شرکت سیمان فارس نو

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 شهریور  31    دوره  شش ماهه منتهی به 
دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها- 16

دريافتنی های کوتاه مدت - 16-1

يادداشت
1398/12/29

ريال
ذخیره مطالبات مشکوک 

الوصول
خالصخالص

میلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريال

تجاری 

اسناد دريافتنی

12,29502,2952,007-1-16عاملین فروش- مشتريان 

2,29502,2952,007

حساب های دريافتنی 

0006,595اشخاص وابسته

2155,7850155,785225,382-1-16مشتريان داخلی محصوالت

155,7850155,785231,976

حساب های دريافتنی ارزی

6,34806,3480مشتريان فروش خارجی محصوالت

164,4270164,427233,983

ساير دريافتنی ها

اسناد دريافتنی

314,000014,0000-1-16اسناد دريافتنی

14,000014,0000

حساب های دريافتنی 

45,27705,2774,315-1-16اشخاص وابسته

500020,954-1-16سود سهام دريافتنی

1,25901,2591,235حصه کوتاه مدت وام کارکنان

5,95205,9527,272سود سپرده های بانکی

8680868868سپرده مسدود شده تسهیالت دريافتنی

2,3482,723(656)3,003ساير

16,359(656)15,70437,366

194,787(656)194,131271,349

دريافتنی های بلند مدت-16-2
تجاری

300014,000-1-16اسناد دريافتنی

:ساير دريافتنی ها 

1,30401,304937حصه بلند مدت وام کارکنان

1,30401,30414,937

الزم به توضیح است . مانده اسناد دريافتنی  مربوط به شرکت تجارت گستر نصر پارس می باشد که بصــورت اعتباری، محصوالت شــرکت را خريداری می نمايد- 16-1-1

.بابت فروش اعتباری را با توجه به ضــــمانت نامه های بانکی که از آنان دريافت می کند متوقف نموده است  (عاملین فروش) که شرکت دريافت چک از مشتريان 

1399/06/31
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 (سهامی عام)شرکت سیمان فارس نو

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 شهریور  31    دوره  شش ماهه منتهی به 

: حساب های دريافتنی مشتريان داخلی محصوالت-16-1-2

1399/06/311398/12/29
میلیون ريالمیلیون ريال

12,0252,947آقای سیف اله مالدار

6,5003,954خانم صديقه ابراهیمی

5,8780شرکت رهام پارس شايان

5,7234,153آقای بهروز اسکندری

5,7019,743آقای مهدی علی بیگی

5,3162,932شرکت مهرگان سازه لیدوما 

4,8481,256آقای قلی مهبودی

4,8215,014آقای شاهرخ خسروی نژاد

4,5420آقای دنا مقتدر گیلوائی

4,4620شرکت مهندسی معماری کاه گل کازرون

3,9013,980آقای اصغر مسعود

3,3096,052آقای احمد شولی

3,0903,090آقای مهدی خلیلی

3,0006,700آقای قائید رحمتی

2,9242,312 خانم رباب فیوجی خوب

2,9155,000آقای رحیم فرهادی

2,9104,968آقای کرامت اله زارعی

2,7063,948خانم صغری گل کار

2,5952,610آقای سهرابی دشتکی 

2,4960آقای عباس بانشی

2,3132,270شرکت کنگاوران زاگرس جنوبی

2,2342شرکت عرش سازان لب رود
010,000شرکت پوالد کاران خلیج فارس

61,578144,448( میلیون ريال2000مبالغ کمتر از )ساير اقالم

155,785225,382

. میلیون  ريال وصول شده است78،392كه تا تاريخ تايید صورت های مالی مبلغ . مانده حسابهای دريافتنی تجاری شركت از بابت فروش محصوالت شركت به مشتريان می باشد- 16-1-2-1

 1399/10/22 ريال اسناد خزانه اسالمی به تاريخ سر رسید 1.000.000 ورقه به ارزش هريک 14.000مانده اسناد دريافتنی كوتاه مدت  بابت دريافت- 16-1-3

.از قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا می باشد (فاقد سود/ فاقد قدرت حفظ خريد)

:اشخاص وابسته -16-1-4

1399/06/311398/12/29

میلیون ريالمیلیون ريال

3,7702,855(سهامی خاص)شركت فوالد و چدن دورود 

685731علی الحساب پرداختی - (سهامی عام)شركت سیمان فارس و خوزستان 

147341(سهامی عام)شركت سیمان خزر 

411147(سهامی عام)شركت سیمان فارس 

100100(سهامی عام)شركت سیمان آبیک 

164140ساير

5,2774,315

:سود سهام دريافتنی - 16-1-5
1399/06/311398/12/29

میلیون ريالمیلیون ريال

020,752(سهامی عام) شركت سیمان صوفیان

0201شركت توسعه صادرات صنعت سیمان

020,954
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 (سهامی عام)شرکت سیمان فارس نو

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 شهریور  31    دوره  شش ماهه منتهی به 

ساير دارايي ها- 17

1399/06/311398/12/29يادداشت

میلیون ريالمیلیون ريال

110,64210,758-17مخارج آماده سازی معادن

29,5239,523-17قطعات بگ هاوس فیلتر

1,0061,006سپرده جهت بهره برداری معادن

1111ساير

-21,18221,298جمع

:گردش مخارج آماده سازی معادن طی سال مالی به قرار زير بوده است - 17-1

مانده پايان سالاستهالک معادنمانده ابتدای سال

میلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريال

6,265(116)6,380مارل- معدن موک 

7940794مارل- معدن اسمعیل آباد 

1,11801,118سیلیس- معدن آباده طشک 

2,46602,466مارل- معدن باوريان 

10,642(116)10,758جمع

 میلیون  ريال در سنوات قبل بمنظور اجرای فیلتراسیون خط تولید خريداری شده لیکن بعلت منتفی شدن اجرای اين پروژه مبلغ9،523قطعات بک هوس فیلتر به مبلغ - 17-2

. فوق در حساب ساير دارايی ها طبقه بندی گرديده و شرکت در نظر دارد در آينده از قطعات مذکور در پروژه مشابه ای استفاده نمايد
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 (سهامی عام)شرکت سیمان فارس نو

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 شهریور  31    دوره  شش ماهه منتهی به 

پيش پرداخت ها- 18
1399/06/311398/12/29يادداشت

میلیون ريالمیلیون ريال

:پیش پرداخت های خارجی 

17,195686-18قطعات و لوازم يدكی و خدمات فنی- سفارشات خارجی 

: پیش پرداخت های داخلی 

242,20718,178-18فروشنده آجر نسوز- فرآورده های نسوز ايران 

27,6680فروشنده آجر نسوز- فرآورده های ديرگداز ايران 

5,0801,126فروشنده سرباره- شركت ذوب آهن اصفهان 

3,6380خدمات بیمه ای- بیمه مركزی سامان 

1,3590صنايه ريخته گری اصفهان

1,2710تهیه و طبخ غذا- شركت كوثر ماهان زاگرس 

1,1230صنايع ذوب و تکمیل آپادانا

02,246مجتمع خدمات بیمه ای البرز

6,4797,832ساير 

88,82429,383

96,01930,069

مانده سفارشات خارجی شامل خريد خارجی لوازم يدكی و خدمـات فنی است كه عمده ترين اقالم آن مربـــوط به خدمات بازرسی گیربکس ها- 18-1

.  میلیون ريال می باشد6،509  بابت پیش پرداخت  خريد تسمه استیل كورد بمبلغ SIG  میلیون ريال و شركت  686 به ارزش MAAG با شركت 

. میلیون ريال بابت پیش پرداخت خريد آجر نسوز از شركت فرآورده های نسوز ايران می باشد42،207مبلغ -18-2

موجودي مواد و كاال- 19

1399/06/311398/12/29يادداشت
میلیون ريالمیلیون ريال

312,267336,867قطعات و لوازم يدكی

89,817120,409مواد اولیه و بسته بندی

79,92088,543كاالی در جريان ساخت

12,2775,269كاالی ساخته شده

18,9528,248-19موجودی نزد ساير قسمت ها

1,1621,153موجودی كاالی امانی ما نزد ديگران

00انبار قطعات مستعمل

504,393560,490

. عدد پاكت  نزد واحدهای تولیدی شركت می باشد 244،937 لیتر مازوت و 2،611،350موجودی نزد ساير قسمت ها شامل - 19-1

با احتساب موجودی های   )در تاريخ صورت وضعیت مالی قطعات و لوازم يدكی، انبار پشتیبانی، مازوت و مخازن آن و لوازم بسته بندی شركت - 19-2

 میلیــون ريـــال در برابر خطــرات ناشی از ســـیل ، حريق، انفجــار، صاعقه و زلزله تحت پوشش بیمه 591،790تا مبلغ  (سرمايه ای نزد انبار

 میلیون ريال 166،780الزم به توضـیح است كه موجـــودی مواد اولیه ، كاالی  در جريان ساخت و كاالی ساخته شده به مبلغ . قرار داشته است

حفاظت فیزيکی و وجود سیل بندمناسب دراطراف كارخانه و طبق بررسی كارشناس فنی (عمدتاً خـاک، سنگ كلینکر و سیمان)با توجه به نوع كاال 

. نیاز به پوشش بیمه ای نداشته و از اين  بابت بیمه نامه ای خريداری نگرديده است 
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 (سهامی عام)شرکت سیمان فارس نو

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 شهریور  31    دوره  شش ماهه منتهی به 

سرمایه گذاری های کوتاه مدت-20

1399/06/311398/12/29يادداشت
میلیون ريالمیلیون ريال

1584,4271,108,786-20سپرده كوتاه مدت نزد بانک ها

205,749-20سرمايه گذاری سريع المعامله در بورس اوراق بهادار

584,4271,114,535

 50،000نزد بانک ملت، مبلغ % 20 میلیون ريال يکساله با نرخ 2،311نزد بانک ملی، مبلغ % 20 میلیون ريال سپرده يکساله با نرخ 20،000نزد بانک تجارت ، مبلغ % 18 میلیون ريال سپرده يکساله با نرخ 60،000سپرده کوتاه مدت نزد بانکها شامل مبلغ -20-1

نزد بانک رفاه % 19.76 ريال مربوط به سپرده يکساله با نرخ 211،582بصورت متغیر نزد صندوق سرمايه گذاری توسعه تعاون صبا و مبلغ % 25تا % 20 میلیون ريال يکـــساله با نرخهای240،534نزد بانک کشاورزی ، مبلغ % 20میلیون ريال يکساله با نرخ 

.کارگران می باشد

: سرمايه گذاری های سريع المعامله در بورس و اوراق بهادار به شرح زير می باشد- 20-2

1398/12/29

درصدتعداد سهام
ارزش دفتری در ابتدای 

دوره

ارزش تا تاريخ تغییر 

طبقه بندی
ارزش دفتری خالصتغییر طبقه بندی

میلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريال

05,747(13,789)5,7478,043ناچیز584,535(سهامی عام)حق تقدم سیمان خزر 

03(245)3243ناچیز666(سهامی عام)حق تقدم سیمان بهبهان 

00(4)04ناچیز155(سهامی عام)حق تقدم سیمان خوزستان 

5,7498,289(14,039)05,749

موجودی نقد- 21
1399/06/311398/12/29يادداشت

میلیون ريالمیلیون ريال

254,86274,170ريالی- موجودی نزد بانک ها 

1,472736ارزی- موجودی نزد بانک ها 

1393230-21ارزی- موجودی صندوق

3,1210ريالی- موجودی  تنخواه گردان ها 

259,84875,136

.بوده است ( ريال عمان543 دالر و 1950 دينار، 36000 يورو، 4،756سال قبل ) ريال عمان 543 دالر و 190 دينار، 36،000 يورو، 4،468.5موجودی ارزی شامل -21-1

1399/06/31
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 (سهامی عام)شرکت سیمان فارس نو

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 شهریور  31    دوره  شش ماهه منتهی به 

دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش - 22

1399/06/311398/12/29يادداشت

میلیون ريالمیلیون ريال

111,51611,516-22زمین و مخارج اولیه احداث ساختمان دفتر مرکزی

24630-22  ساختمان دفتر تهران

11,97811,516

 و338 و 333با توجه به خريد دفتر جديد و به استناد صورتجلسات هیئت مديره شماره .  مانده مذکور از بابت خريد زمین جهت احداث دفتر مرکزی شرکت بوده است- 22-1

. به فروش برسددر اين خصوص بازاريابی موثری انجام شده است1399اقدامات مديريت ، پیش بینی می گردد زمین مذکور در سال 

  تصمیم گرفته ساختمان دفتر تهران با رعايت صرفه و صالح مقرر شد دفتر ملکی واگذار و از دفتر استجاری که متناسب 99/03/27شرکت براساس مصوبه هیئت مديره مورخ  -22-2

.با نیازهای شرکت کوچکتر می باشد استفاده شود و بخش عمده آن مستهلک گرديده ،  برای فروش ساختمان مذکور بازاريابی موثری انجام شده است

سرمایه- 23

. میلیون قطعه سـهم يک هزار ريالی با نام تماماً پرداخت شده می باشد500 میلیارد ريال ، منقسم به 500 مبلغ 1399/06/31سرمايه شرکت در تاريخ 

: ترکیب سهامداران در تاريخ صورت وضعیت مالی به شرح زير است 

درصد مالکیتتعداد سهامدرصد مالکیتتعداد سهام

%408,785,56081.76%409,025,56081.81شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان

%9,854,5851.97%9,854,5851.97(سهامی عام)شرکت سیمان داراب 

%11,017,7682.20%7,669,1961.53(سهامی عام)شرکت سیمان فارس 

%0.00-%3,995,2450.80(سهامی خاص)شرکت کیان سرمايه کامیار 

%3,636,5540.73%3,635,5540.73(سهامی عام)شرکت سیمان بهبهان 

%2,857,1420.57%2,857,1420.57 (سهامی عام)شرکت سیمان قائن 

%0.00-%2,549,8720.51آقای حسین اله دادی

%0.00-%2,254,4530.45(سهامی خاص)شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کورش 

%0.00-%2,000,0000.40(سهامی عام)شرکت سرمايه گذاری ارشک 

%0.00-%1,212,8890.24خانم فاطمه غفاری

%1,622,4280.32%872,4280.17صندوق سرمايه گذاری تجربه ايرانیان

%11,700,0002.34%0.00-صندوق سرمايه گذاری اندوخته پايدار سپهر

%50,525,96310.11%54,073,07610.81ساير سهامدران حقیقی و حقوقی

500,000,000100%500,000,000100%

اندوخته قانونی- 24

 میلیون ريال از محل سـود قابل تخــصیص50،000 اساسنامه، مبلـــغ 53 و ماده 1347 اصالحیـــه قانون تجارت مصــوب سال 238 و 140در اجـــرای مفاد مواد 

 درصد سرمايه شـرکت انتقال يک  10به مـوجب مفاد مـواد ياد شده تا رســیدن مانده اندوخته قانونی به . سنـــوات مالی قبل ، به اندوخته قانونی منتقل شــده است

اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمايه نمی باشد و جز درهنگام انحالل شـرکت قابل تقسیـم بین. بــیسـتم از سود خالـص شرکت به اندوخته فوق الذکـر الزامی است 

.سهامداران نیست 

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان- 25

1399/06/311398/12/29

میلیون ريالمیلیون ريال

110,89678,664مانده در ابتدای دوره

(1,772)(1,059)پرداخت شده طی دوره

33,38334,005ذخیره تامین شده

143,221110,896مانده در پايان دوره

1399/06/311398/12/29
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 (سهامی عام)شرکت سیمان فارس نو

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 شهریور  31    دوره  شش ماهه منتهی به 

پرداختني هاي تجاري و ساير پرداختني ها- 26

1399/06/311398/12/29يادداشت

میلیون ريالمیلیون ريال
تجاری 

حساب های پرداختنی 

741,472شرکت گچ ماشینی- اشخاص وابسته 

124,25124,484-26فروشندگان سوخت و انرژی

235,40937,453-26پیمانکاران و فروشندگان سايـر کاالها و خدمات

335,95212,880-26فروشندگان مواد اولیه 

424,11716,721-26فروشندگان قطعات و لوازم

119,80393,010

سايرپرداختنی ها 
حساب های پرداختنی 

5290782-26اشخاص وابسته

677,35339,050-26حقوق و مزايای پرداختنی

730,91028,613-26سپرده های پرداختنی

824,85931,150-26مطالبات مشتريان

942,48024,107-26مالیات و عوارض ارزش افزوده- سازمان امور مالیاتی 

1013,18911,323-26حق بیمه پرداختنی- سازمان تامین اجتماعی 

2,22012,478کرايه حمل پرداختنی

8,0187,345حقوق و عوارض دولتی

2,7632,144يک در هزار اتاق بازرگانی و صنايع و معادن 

3,90810,069حق تقدم استفاده نشده فروش رفته- مطالبات سهامداران 

2,7995,066ساير اقالم 

208,789172,126

328,593265,136
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 (سهامی عام)شرکت سیمان فارس نو

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 شهریور  31    دوره  شش ماهه منتهی به 

:فروشندگان سوخت و انرژی  -26-1

1399/06/311398/12/29

میلیون ريالمیلیون ريال

10,49515,718شرکت ملی گاز

7,8508,230شرکت افق تامین انرژی طوس

5,906515شرکت برق منطقه ای فارس

020شرکت توزيع  منطقه ای فارس

24,25124,484

:پیمانکاران و فروشندگان ساير کاال و خدمات  -26-2

1399/06/311398/12/29

میلیون ريالمیلیون ريال

9,0205,140شرکت فنی و خدماتی روژان تدبیر پارس پیشرو

4,2840شرکت پیشگامان اعتماد سازان پارس

3,9770شرکت خدماتی و تاسیساتی قاموس فیروزآباد

3,9202,910شرکت پارس ساحل کنگان

2,8472,628شرکت فارس موک دشت

2,087828موسسه نظم آوران راد

1,2812,426شرکت ماهان زاگرس

2581,461شرکت خدماتی همپای محیط شیراز

98613,119بازرگانی المرد عباسی

01,280شرکت صبا سیر ارم جنوب

02,818شرکت نظم گستر قیر و کارزين

6,7504,843( میلیون ريال1،200شامل اقالم زير )ساير 

35,40937,453

:فروشـندگان مواد اولیه -26-3

1399/06/311398/12/29

میلیون ريالمیلیون ريال

19,9270پاکت- شرکت بافت فرمهین 

10,4638,488استخراج معدن- آقای ابراهیم طیبی منش 

3,9364,393پاکت- شرکت افرا بافت 

9640سنگ سیلیس- آقای عدالت الدين حسینی 

6620سرباره فوالد- شرکت تارآبگین 

35,95212,880

:فروشندگان قطعات و لوازم -26-4

1399/06/311398/12/29

میلیون ريالمیلیون ريال

15,3790شرکت فرآورده های نسوز ايران

3,4890شرکت آرمان صنعت آذر مهر

08,050شرکت فرآورده های دير گداز ايران

03,315شرکت پارا پالستیک جلفا ارس

01,587شرکت فنی مهندسی اهورا منش مانا

0673شرکت کسری نوين صنعت ارجان 

5,2493,095ساير

24,11716,721
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 (سهامی عام)شرکت سیمان فارس نو

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 شهریور  31    دوره  شش ماهه منتهی به 

:غیرتجاری شرکت های گروه - 26-5

1399/06/311398/12/29

ريالريال

9797شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان

1840شرکت سیمان شاهرود

0618شرکت نوآوران صنعت سبز

966ساير

290782

:حقوق و مزايای پرداختنی- 26-6

1399/06/311398/12/29

ريالريال

26,80926,986مرخصی استفاده نشده کارکنان

24,3200خالص حقوق و مزايای پرداختی

15,4590ذخیره پاداش افزايش تولید

10,76612,064ساير

77,35339,050

 میلیون ريال،شرکت بافت فرمهین به مبلغ9،840سـپرده های پرداختنــــی عمدتا شامل سپرده دريافتی از آقای ابراهیم طیبی منش به مبلغ -26-7

 میلیون ريال ، سپرده مزايده2،731 میلیون  ريال،  سپرده حسن انجام کار به مبلغ  12،702 میلیون ريال می باشد و  ســـپرده حق بیمه به مبلغ 1،000 

. میلیون ريال می باشد4،265و مناقصه به مبلغ 

:مطـــالبات مشتريان فروش غیر تجاری شامل - 26-8

1399/06/311398/12/29

میلیون ريالمیلیون ريال
11,7008,524برگ فروش های ابطالی مشتريان
6,13716,088مطالبات بابت تخفیفات مشتريان

3,8753,879مطالبات راکد مشتريان
9741,125ريالی- علی الحساب دريافتی از مشتريان

2,1731,534ساير

24,85931,150

مبلغ مذکور بابت مالیات و عوارض  ارزش افزوده بابت  بدهـــی به ســـازمان امور مالیاتی استان فارس می باشد که در تاريخ تايید صورت های مالی تماماً پرداخت - 26-9

. از بابت تعیین مطالبات يا بدهی ارزش افزوده هنوز مورد رسیدگی مسئولین مربوطه قرار نگرفته است1398در ضمن دفاتر سال . گــرديده است

 میلیون6،499 کارکنان و مبلغ 99 میلیون ريال مربوط به حق بیمه شهريور  6،690 میلیون ريال می باشد که مبلغ 13،189مانده حساب حق بیمه پرداختنی به مبلغ - 26-10

.   که مشمول بیمه شده است می باشد1395 ريال مربوط به پاداش بهره وری سال 
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 (سهامی عام)شرکت سیمان فارس نو

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 شهریور  31    دوره  شش ماهه منتهی به 

مالیات پرداختنی- 27 
 1398/12/29

مـالیــــــات

درآمد مشمول مالیات 

ابرازی
نحوی تشخیصمالیات پرداختنیمانده پرداختنیپرداختیقطعیتشخیصیابرازی

میلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريال

رسیدگی به دفاتر0 0 1397865,305002,3502,1152,115

رسیدگی نشده0 0 13981,101,57300000

رسیدگی نشده0 0 1399459,56200000

00

.  قطعی و تسويه شده است1398مالیات بر درآمد شرکت برای کلیه سال های قبل از - 27-1

 قانون برنامه پنجم توسعه میزان معافیت مالیاتی شرکت به مدت ده سال ديگر يعنی تا اسفند ماه 159 بوده، که با اخذ معافیت به استناد ماده 1394 تا اسفند ماه سال 1384 ازاسفند ماه سال 1385 اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 132دوره معافیت شرکت بابت موضوع ماده -  27-2

.به همین دلیل از بابت عملکرد سال مالی قبل و دوره مالی جاری ذخیره ای از اين بابت در دفاتر اخذ نگرديده است.  افزايش يافته است1404سال 

سود سهام پرداختنی- 28

:مانده پرداخت نشده 

1398سال 

1397سال 

. ريال بوده است 1300 مبلغ 1397 ريال و برای سال مالی 3،000 مبلغ 1398سود نقدی هر سهم برای سال مالی - 28-1

. مربوط به سهامداران حقیقی بوده که بحساب بانکی واريز گرديده، لیکن تا کنون برای دريافت آن اقدامی ننموده اند1398مانده سود سهام سال مالی - 28-2

سال مالی

1399/06/31

سود ابرازی

129,3315,522

1399/06/311398/12/29
میلیون ريالمیلیون ريال

4,339
124,9920

5,522
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 (سهامی عام)شرکت سیمان فارس نو

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 شهریور  31    دوره  شش ماهه منتهی به 

تسهیالت مالی- 29

جمعبلند مدتجاریجمعبلند مدتجاری

میلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريال

143,5620143,562136,6820136,682تسهیالت دريافتی

:كسر می شود

(10,499)0(10,499)(10,499)0(10,499)سود و كارمزد سال های آتی

133,0620133,062126,1830126,183

:به تفکیک تامین کنندگان تسهیالت- 29-1

1399/06/311398/12/29

میلیون ريالمیلیون ريال

107,656100,777بانک توسعه صادرات

25,40625,406(هزينه انرژی مصرفی- تسهیالت هدفمند نمودن يارانه ها)- بانک ملی 

133,062126,183

:به تفکیک نرخ سود و کارمزد - 29-1-1

1399/06/311398/12/29

میلیون ريالمیلیون ريال

107,65699,909 درصد17 تا 11

25,40625,406 درصد10 تا 1

133,062125,315

:به تفکیک زمان بندی پرداخت - 29-1-2

1399/06/31

میلیون ريال

1399133,062

:به تفکیک نوع وثیقه - 29-1-3

1399/06/31

میلیون ريال

25,406چک و سفته

107,656قرارداد الزم االجرا

133,062

1388/10/15مصوب ) قانون هدفمند نمودن يارانه ها8تسهیالت بانک ملی در اجرای قرارداد عاملیت منعقده، فی مابین بانک ملی ايران و وزارت صنايع و معادن از محل منابع نزد بانک ملی ايران، موضوع ماده - 29-2

در خصوص نحوی تسويه مبلغ فوق مکاتباتی .  میلیارد ريال سفته دريافت گرديده است25از بانک ملی ايران شعبه کوثر شیراز بابت پرداخت قسمتی از هزينه های انرژی مصرفی در قبال مبلغ  (مجلس شورای اسالمی 

.بین شرکتهای سیمانی ، انجمن صنفی کارفرمايان صنعت سیمان ، وزارت صنعت و معدن، بانک ملی ايران و ساير مقامات ذی صالح صورت گرفته که تا بحال منجر به نتیجه نهايی نگرديده است

1399/06/311398/12/29
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 (سهامی عام)شرکت سیمان فارس نو

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 شهریور  31    دوره  شش ماهه منتهی به 

1399/06/311398/12/29پیش دریافت ها- 30

میلیون ريالمیلیون ريال:پیش دريافت از مشتريان 

51,22816,717محصول داخلی

4,5000(پیش دريافت فروش آجرهای نسوز ضايعاتی)ساير
55,72816,717

نقد حاصل از عملیات-31

 شش ماهه منتهی بهشش ماهه منتهی به

1398سال 1399/06/311398/06/31
میلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريال

800,731459,5621,101,573سود خالص

:تعديالت 

6,8798,08912,808هزينه های مالی

(107,513)(44,010)(98,627)سود  سپرده های بانکی

(87,462)(33,535)0سود ناشی از فروش سهام

32,32527,76632,233خالص افزايش در ذخیره مزايای پايان خدمات كاركنان

22,77119,41838,555استهالک دارايی های غیر جاری

(13,196)(13,017)(851)سود ناشی از سرمايه گذاری در سهام شركتها

(525)(13,192)0ناشی از ارزيابی سرمايه گذاری های جاری سريع المعامله به ارزش بازار (هزينه)درآمد 

71(315)(7,587)ساير هزينه هالی غیرعملیاتی 

(68)114(788)زيان تسعیر ارز / (سود )خالص 

(125,096)(48,681)(45,878)جمع تعديالت

:تغییرات در سرمايه در گردش 

59,376214,245142,494كاهش حساب های دريافتنی عملیاتی

(99,783)(68,995)56,097كاهش  موجودی مواد و كاال (افزايش)

(20,305)(31,339)(65,950)ها پرداخت كاهش پیش (افزايش)

93,16795759,573افزايش حسابهای پرداختنی عملیاتی

(5,360)(3,270)21,708پیش دريافت ها (كاهش)افزايش 

164,398111,59876,619جمع تغییرات در سرمايه درگردش

919,251522,4801,053,095نقد حاصل از عملیات

معامالت غیر نقدی-32

 شش ماهه منتهی به شش ماهه منتهی به:معامالت غیر نقدی عمده طی دوره به شرح زير است

1398سال 1399/06/311398/06/31

میلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريال

0132,769132,769افزايش سرمايه از محل مطالبات حال شده سهامداران

045,72245,722تحصیل سرمايه گذاری بلند مدت از محل مطالبات تجاری

6,5950100,732تهاتر طلب سهامدار عمده با سود پرداختنی

6,595178,491279,223

مدیریت سرمایه و ریسک ها-33

مدیریت سرمایه-33-1

ساختار سرمايه شرکت از خالص بدهی . شرکت سرمايه خود را مديريت می کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده ذينفعان از طريق بهینه سازی تعادل بدهی و سرمايه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود

. بدون تغییر باقی مانده است و شرکت در معرض  هیچ گونه الزامات سرمايه تحمیل شده از خارج از شرکت نیست1397استراتژی کلی شرکت از سال . و حقوق مالکانه تشکیل می شود

نسبت اهرمی-33-1-1

:نسبت اهرمی در پايان دوره بشرح زير است

1399/06/311398/12/29
میلیون ريالمیلیون ريال

 789,935524,455جمع بدهی

(75,136)(259,848)موجودی نقد

530,087449,318خالص بدهی

 1,518,3612,217,630حقوق مالکانه

3520نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه

شرکت . به عنوان بخشی از اين بررسی، کمیته، هزينه سرمايه و ريسک های مرتبط با هر طبقه از سرمايه را مدنظر قرار می دهد. کمیته مديريت ريسک شرکت، ساختار سرمايه شرکت را شش ماه يکبار بررسی می کند

 درصد، 35درصد زير محدوده هدف بوده و به يک سطح معمول تر % 20 با نرخ 1398/12/29نسبت اهرمی در . دارد که بعنوان نسبت خالص بدهی به سرمايه تعیین شده است%  25% -20يک نسبت اهرمی هدف به میزان 

. بازگشته است1399/06/31پس از پايان دوره مالی منتهی به 
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 (سهامی عام)شرکت سیمان فارس نو

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 شهریور  31    دوره  شش ماهه منتهی به 

اهداف مديريت ريسک مالی- 33-2

كمیته ريسک شركت، خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و بین المللی و نظارت و مديريت 

ريسک های مالی مربوط به عملیات شركت از طريق گزارش های ريسک داخلی كه آسیب پذيری را برحسب درجه و اندازه 

شامل ريسک نرخ ارز و ساير ريسک های )اين ريسک ها شامل ريسک بازار . ريسک ها تجزيه وتحلیل می كند، ارائه می كند

كمیته ريسک شركت كه بر ريسک ها و سیاست های اجرا شده نظارت . ، ريسک اعتباری و ريسک نقدينگی می باشد(قیمت

.می كند تا آسیب پذيری از ريسک ها را كاهش دهد، به صورت فصلی به هیأت مديره گزارش می دهد

رعايت .شركت به دنبال حداقل كردن اثرات اين ريسک از طريق رعايت دستور العمل ها والزامات تعیین شده می باشد 

.سیاست ها ومحدوديت های آسیب پذيری توسط حسابرسان داخلی به طور مستمر بررسی می شود 

ريسک بازار- 33-3

به نظر مديريت ، تجزيه وتحلیل حساسیت نشان دهنده ريسک ذاتی ارز نیست زيرا آسیب پذيری در آخر سال منعکس كننده 

حساسیت شركت به نرخ  ارز در طول سال جاری عمدتاً به دلیل نوسانات بازار، . آسیب پذيری در طی سال نمی باشد

.افزايش يافته است/كاهش
ساير ريسک های قیمت- 33-5

. ناشی از سرمايه گذاری ها در اوراق بهادار مالکانه قرار دارد (سهام)شركت در معرض ريسک های قیمت اوراق بهادار مالکانه 

. برخی از سرمايه گذاری ها در اوراق بهادار مالکانه در شركت به جای اهداف مبادله برای هدف استراتژيک نگهداری می شود

همچنین شركت ساير سرمايه گذاری در اوراق بهادار مالکانه را برای . شركت به طور فعال اين سرمايه گذاری را مبادله نمی كند

.اهداف مبادله نگهداری می كند

شركت به . فعالیت های شركت در وهله اول آن را در معرض ريسک های مالی تغییرات در نرخ های مبادله ارزی قرار می دهد

:منظور مديريت كردن آسیب پذيری از ريسک ارزی، موارد زير را به كار می گیرد

از آنجا كه شركت موظف است ارز حاصل از صادرات را از طريق سامانه ی نیما به چرخه ی اقتصاد وارد نمايد، اين سامانه - 1

.به صورت آنالين پايش می گردد

.روند تحوالت نرخ ارز پی جوئی و قیمت آتی برآورد می گردد-2

.شركت حسب برآورد قیمت آتی نسبت به مقدار، زمان و نرخ تصمیم  گیری و اقدام می نمايد- 3

تجزيه و تحلیل حساسیت، تأثیر . آسیب پذيری از ريسک بازار با استفاده از تجزيه و تحلیل حساسیت، اندازه گیری می شود

دوره زمانی طوالنی تر برای تجزيه وتحلیل . يک تغییر منطقی محتمل در نرخ های ارز در طی سال را ارزيابی می كند

حساسیت، ارزش در معرض ريسک را تکمیل می كند و به شركت در ارزيابی آسیب پذيری از ريسک های بازار، كمک 

. ارائه شده است34-4جزئیات تجزيه و تحلیل حساسیت برای ريسک ارزی در يادداشت . می كند

.هیچگونه تغییری در آسیب پذيری شركت از ريسک های بازار يا نحوه مديريت و اندازه گیری آن ريسک ها ، رخ نداده است

مديريت ريسک ارز- 33-4

آسیب . شركت معامالتی را به ارز انجام می دهد كه در نتیجه، در معرض آسیب پذيری از نوسانات نرخ ارز قرار می گیرد

مبالغ دفتری دارايی . پذيری از نوسان نرخ ارز از طريق مقدار، زمان و نرخ ارز عرضه شده در سامانه ی نیما، مديريت می شود

. ارائه شده است34های پولی ارزی و بدهی های پولی ارزی شركت در يادداشت 

تجزيه و تحلیل حساسیت ارزی- 33-4-1

در انتهای دوره موضوع گزارش، دارائی و بدهی ارزی . شركت به طور عمده در معرض ريسک واحد پولی دالر قرار دارد

از اين رو، تجزيه وتحلیل حساسیت در دوره ی مالی منتهی به .  منحصر به موارد كم اهمیت نزد صندوق و بانک ها بوده است

. فاقد موضعیت است1399 شهريور 31
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 (سهامی عام)شرکت سیمان فارس نو

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 شهریور  31    دوره  شش ماهه منتهی به 

مديريت ريسک اعتباری- 33-6

ريسک اعتباری به ريسکی اشاره دارد كه طرف قرارداد در ايفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد كه منجر به زيان مالی برای 

شركت سیاستی مبنی برمعامله تنها با طرف های قرارداد معتبر و اخذ وثیقه كافی، در موارد مقتضی، را اتخاذ كرده . شركت شود

شركت تنها با اشخاصی معامله می كند . است تا ريسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ايفای تعهدات توسط مشتريان را كاهش دهد

شركت با استفاده از اطالعات مالی عمومی و سوابق معامالتی خود، مشتريان عمده خود را . كه رتبه اعتباری بااليی داشته باشد

آسیب پذيری شركت و رتبه بندی اعتباری طرف قراردادهای آن ، به طور مستمر نظارت شده و ارزش . رتبه بندی اعتباری می كند

آسیب پذيری اعتباری از طريق محدوديت های طرف قرارداد كه به . كل معامالت با طرف قراردادهای تايید شده گسترش می يابد

دريافتنی های تجاری شامل تعداد زيادی از .طور ساالنه توسط كمیته مديريت ريسک بررسی و تايید می شود، كنترل می شود

ارزيابی اعتباری مستمر بر اساس وضعیت مالی حساب های دريافتنی . مشتريان است كه در مناطق جغرافیايی گسترده شده است

همچنین شركت هیچگونه وثیقه يا ساير روشهای افزايش اعتبار به منظور پوشش ريسک های اعتباری مرتبط با . انجام می شود

.دارايی های مالی خود نگهداری نمی كند

حجم اعتبار واگذار شده به مشتريان . شركت آسیب پذيری ريسک اعتباری بااهمیتی نسبت به هیچ يک از طرف های قرارداد ندارد

مشتريان اعتباری ضمن تامین وثائق مطمئن و معتبر، هیچگاه بیش از . كنترل می گردد تا از تمركز ريسک اعتباری اجتناب گردد

. درصد حسابهای دريافتنی اعتبار دريافت نخواهند داشت5

مديريت ريسک نقدينگی- 33-7

شركت برای مديريت ريسک نقدينگی، يک چهارچوب ريسک نقدينگی مناسب برای مديريت كوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت  تامین 

شركت ريسک نقدينگی را از طريق نکهداری اندوخته كافی و تسهیالت بانکی ، از طريق . وجوه و الزامات مديريت نقدينگی تعیین كرده است

نظارت مستمر بر جريان های نقدی پیش بینی شده و واقعی و از طريق تطبیق مقاطع سر رسید دارايی ها و بدهی های مالی، مديريت می 

.كند

تجزيه و تحلیل حساسیت قیمت اوراق بهادار مالکانه- 33-5-1

قابل . تجزيه و تحلیل حساسیت  بر اساس آسیب پذيری از ريسک های قیمت اوراق بهادار مالکانه در پايان دوره تعیین شده اند 

 5اگر قیمت اوراق بهادار مالکانه . ذكر است كلیه سرمايه گذاری در سهام ساير شركتها بصورت بلند مدت طبقه بندی شده است

پايین تر باشد، كاهش ناشی از تغییرات در ارزش بازار سرمايه گذاری های سريع المعامله در اوراق بهادار مالکانه ، خواهد داشت و 

قابل ذكر است در پايان . حساسیت شركت نسبت به قیمت های اوراق بهادار مالکانه از سال قبل تغییر با اهمیتی نداشته است 

. زيانی متوجه اوراق بهادار مالکانه نبوده است1399/06/31دوره مالی شش ماهه منتهی به 
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 (سهامی عام)شرکت سیمان فارس نو

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 شهریور  31    دوره  شش ماهه منتهی به 

وضعیت ارزی- 34

:دارايی ها و بدهی های پولی ارزی در پايان دوره مالی به شرح زير است 

يورودالرريال عماندينار عراق

36,0005431904,468.50موجودی نقد 

1399/06/3136,0005431904,468.50خالص دارايی های پولی و ارزی در تاريخ 

1399/06/318,280,000384,710,73051,195,5001,421,072,370معادل ريالی خالص دارايی های پولی و ارزی در تاريخ 

1398/12/2936,0005431904,756.90خالص دارايی های پولی و ارزی در تاريخ 

1398/12/294,896,000225,589,35028,530,020809,120,149معادل ريالی خالص دارايی های پولی و ارزی در تاريخ 

.ارز حاصل از صادرات در طی دوره مورد گزارش بشرح ذيل می باشد- 34-1

دالر

2,613,019.85(سیمان و كلینکر)فروش كاال

 بصورت ريال دريافت شده است لیکن پس از تشکیل بازار ثانويه 1399وجوه حاصل از صادرات تا قبل از ابالغ سیاست های ارزی دولت در سال -34-2

.مطالبات ارزی سررسید شده در سامانه نیما به فروش رسیده است
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 (سهامی عام)شرکت سیمان فارس نو

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 شهریور  31    دوره  شش ماهه منتهی به 

تضمین متقابل دريافتیتضمین ما برای ديگرانتضمین متقابل اعطايیتضمین ديگران برای ما

شرکت سهامی عام سیمان فارس 

و خوزستان

عضو مشترک هیئت مديره، شرکت 

1040000مادر و سهامدار عمده

10400000

01,4560000عضو مشترک هیئت مديره(سهامی خاص )شرکت گچ ماشینی فارس 

000140,00000عضو مشترک هیات مديره(سهامی عام)سیمان خوزستان

1336,7990000عضو مشترک هیات مديره(سهامی عام)سیمان فارس 

000115,00000عضو مشترک هیات مديره(سهامی عام)سیمان بهبهان 

5,91500000عضو مشترک هیات مديره(سهامی خاص)فوالد و چدن درود 

100000عضو مشترک هیات مديره(سهامی عام)سیمان نی ريز 

6,0488,2550255,00000

6,1528,2550255,00000 جمع کل

شرکت اصلی

ک
تر

ش
ل م

تر
کن

ت 
تح

ی 
ها

ت 
رک

ش

جمع

جمع

تضامین به عهده ماتضامین به نفع ما

نوع وابستگینام شخص وابسته نوع وابستگی

آيا مشمول مفاد 

ت .  ق 129ماده 

می باشد ؟

فروش كاال و خدماتخريد كاال و خدمات
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 (سهامی عام)شرکت سیمان فارس نو

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 شهریور  31    دوره  شش ماهه منتهی به 

:مانده حسابهای نهايی اشخاص وابسته به شرح زير است - 35-2
مبالغ به میلیون ريال

(بدهی)طلب(بدهی)طلب

68500068507310شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان

68500068507310جمع

(97)0(97)00(97)00خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان

14700014701470(سهامی عام)شرکت سیمان خزر 

40000400400(سهامی عام)شرکت سیمان خوزستان 

3,7700003,77002,8550(سهامی خاص)شرکت فوالد و چدن دورود 

(54)0(184)00(184)00(سهامی عام)شرکت سیمان شاهرود 

1000(36)100(36)10000(سهامی عام)شرکت سیمان آبیک 

90009040(سهامی عام)شرکت سیمان خاش 

(4)0(4)00(4)00(سهامی عام)شرکت سیمان دورود 

6,9360(26,463)411(26,463)41100(سهامی عام)شرکت سیمان فارس 

(3)0(10,910)11(10,910)1100(سهامی عام)شرکت سیمان بهبهان 

(12)0(12)0(7)(5)00(سهامی خاص)شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز 

(85)0(85)0(85)000(سهامی خاص)شرکت تهران بتن 

(1,472)0(77)0(3)0(74)0(سهامی خاص)شرکت گچ ماشینی فارس 

70(3)8(3)800(سهامی عام)شرکت سیمان غرب 

96000960890(سهامی عام)شرکت سیمان سفید نی ريز 

00(8,571)0(8,571)000(سهامی عام)شرکت سیمان قائن 

(618)0000000(سهامی خاص)شرکت نوآوران صنعت سبز 

(2,345)10,179(46,442)4,592(46,077)(290)(74)4,592جمع

5,277(74)(290)(46,077)5,277(46,442)10,910(2,345) جمع کل 

سود سهام پرداختنی نام شخص وابسته

1399/06/31

دريافتنی های غیرتجاری

ت 
شرک

ی
صل

ا
ک

شتر
ت کنترل م

ی تح
ت ها

شرک

1398/12/29

خالصخالص پرداختنی های غیرتجاری پرداختنی های تجاری
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 (سهامی عام)شرکت سیمان فارس نو

گزارش مالی میان دوره ای

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1399 شهریور  31    دوره  شش ماهه منتهی به 

تعهدات و بدهي هاي احتمالي و دارايي هاي احتمالي- 36

: در صورت وضعیت مالی به شرح زير است 1347 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 235بدهی های احتمالی موضوع ماده '-36-1

1399/06/31
میلیون ريال

178,487تضامین ما برای شركت های گروه

70,792تضمین های اعطايی به بانک ها

7,748تضمین های ارائه شده به شركت ها و سازمانها

257,027

تعهدات احتمالی -36-2

   13،600 مورد رسیدگی حسابرسان تامین اجتماعی قرار گرفته است كه در اين خصوص جمعا مبلغ 1397 الی 1395دفاتر شركت از بابت حق بیمه سنوات 

 میلیون ريال نسبت به برگ مطالبه های مذبور اعتراض نموده است، افزون بر اين دفاتر 6،499میلیون ريال مطالبه شدكه شركت ضمن اخذ ذخیره بمیزان 

.نخواهد گرديد'مديريت اعتقاد دارد ، شركت از اين بابت محتمل بدهی با اهمیتی  .  تاكنون مورد رسیدگی قرار نگرفته است 1398شركت از بابت سال 

رويدادهاي بعد از تاريخ صورت وضعيت مالي -37

رويداد با اهمیتی كه بعد از تاريخ صورت وضعیت مالی تا تاريخ تايید صورت های مالی كه مستلزم افشا  يا تعديل اقالم در صورت های مالی باشد

ضمنا بعد از تاريخ صورت وضعیت مالی، استمرار اقدامات پیشگیرانه و رعايت اصــول ايمنی و بهداشتی ، مخاطــرات اجتماعی و . رخ نداده است

اقتصادی ويروس كرونا بر فعالیت های اقتصادی شركت را  تا حد ممکن محدود نموده و انتــظار می رود در ادامه كنترل اپیدمی اين بیماری در 

. سطح كشور و تمهیدات مديرت، آثار زيانبار اقتصادی احتمالی اين موضوع در صورت وقوع به حداقل ممکن كاهش يابد
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