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 گزیده اطالعات

) مبالغ به ف(اطالعات عملکرد مالی طی دوره ال

 :              میلیون ریال (
03/9/9098 03/9/9097 03/9/9096 

 78.811 88.188 997.111 درآمد خالص       

 0.999 6.973 10.107 سود عملیاتی

 1.189 1.193 7.993  درآمدهای غیرعملیاتی

 8.999 6.971 18.991 پس از کسر مالیات-سودخالص

 (981) (96) 3 تعدیالت سنواتی

 6.398 9.871 18.897 وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

 ) مبالغ به میلیون ریال( :ب( اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره 
 931.381 997.987 961.161 دارائیهاجمع 

 79.178 60.111 88.196 جمع بدهی ها

 13.333 13.333 73.333 سرمایه ثبت شده

 01.883 81.701 931.116 جمع حقوق صاحبان سهام

 ج( نرخ بازده ) درصد ( : 
 8 6 98 نرخ بازده داراییها

 96 96 01 ) ارزش ویژه ( نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

                                                          ( اطالعات مربوط به هر سهم : د 

 13.333.333 13.333.333 73.333.333 تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع     

 198 019 133 ریال –اولین پیش بینی سود هر سهم 

 179 019 133 ریال                                                                –آخرین پیش بینی سود هر سهم 

 919 039 888 ریال –سود واقعی هر سهم 

 119 913 --- ریال –سود نقدی هر سهم 

 93.361 6.718 10.331 ریال                                              - آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش

 9.333 9.333 9.333 ریال                                                                              -هر سهم اسمیارزش 

 09 11 19 مرتبه                                                –نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم 

 سایر اطالعات :    ه( 

 991 931 933  نفر ) پایان سال ( –تعداد کارکنان 
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 پیام هیئت مدیره

د هیات مدیره و مدیریت شرکت معتقد است که امانتدار سهامداران محترم بوده و به منظور حفظ ،حراست و ارتقاء امانت واگذار شده ،وظیفه خو

تحقق این هدف به نحوی برنامه ریزی نماید که حاصل فعالیت های سال میداند که از هیچ کوشش و تالشی در این راه دریغ نورزد . در راستای 

 مالی مورد گزارش بر اساس رضایتمندی ،حفظ و ارتقای منافع و ثروت سهامداران تدوین گردد و گزارش حاضر دربر گیرنده اهم فعالیتهای شرکت

 در جهت نیل به اهداف و استراتژی های مصوب میباشد.

 ر وضعیت و تحوالت صنعت مورد فعالیت در سال مالی مورد گزارش را به استحضار سهامداران محترم میرساند.در ابتدا مروری کلی ب

از نظر افت و خیز بازار مسیر پرفراز و نشیبی را طی نمودند علیرغم افزایش تعداد  سال گذشته تولید کنندگان محصوالت سفالیدرطی چند 

و ساز مسکن کاهش قابل توجهی داشت و تعدادی از  کارخانجات ناچار به تعطیلی و یا کاهش ساعت و کارخانجات تولید مصالح ساختمانی، ساخت 

شیفت کاری و اخراج کارگران خود گردیدند با گذشت بیش از چندین سال شرایط نامساعد دربخش مسکن، روند کاهش فروش محصوالت 

دلیل شرایط اقتصادی و تحریم ها ،شرکت های تولید کننده در طی این مدت به ناچار ساختمانی کماکان ادامه داشته و علیرغم افزایش هزینه ها به 

 جهت ادامه فعالیت و تامین نقدینگی خود به طور مستمر  و داوطلبانه نسبت به کاهش قیمت فروش تولیدات خود اقدام نموده اند ولی به دلیل

اهش دخالت انسان در زمینه تولید و به کار گیری نیروی انسانی کمتر و وجود کوره برتری اتوماسیون خط تولید، در این  شرکت نسبت به رقبا و ک

جهیزات و تونلی، باال بودن سرعت تولید ودارابودن منابع مالی و انسانی با تجربه و مدیریت مناسب منابع و عملیات ، ساختمانها ، ماشین آالت ، ت

نجات رقیب ثبات بیشتری داشته ، خط قدیم تولید محصوالت سفالی را که  به دلیل برتری نسبت به کارخا هاسال طی این خدمات پشتیبانی ، در 

مصرف انرژی در این واحد تولیدی نسبت به مصرف انرژی واحدهای تولیدی رقبا پایین تر ، اتوماسیون نسبت به رقبا  و تجهیزات بازیافت حرارتی 

دارد با ظرفیت کامل تولید و خط دوم تولید بلوک سفالی تیغه  که مصرف انرژی و نیروی می باشد و مصرف  انرژی کمتر و بهره وری بیشتری را 

راه اندازی گردد و به همین صورت  "متوقف و نیروی آن مرخص گردیدند تا با بهبود شرایط مجددا 4931انسانی بیشتری را داشته  از اول سال 

. این شرکت همگام با سایر کارخانجات با تغییرات  قیمت محصوالت در بازار، قیمتهای مطابق سال گذشته از خط تولید خرپا نیز استفاده نگردید

خود را تعدیل نموده  ولی بدلیل کیفیت برترو حضوراثر بخش در بازار ،کنترل کیفیت ، اعتبار و شهرت و حسن سابقه به عنوان برترین شرکت 

از سایر کارخانجات عرضه مینماید. بدین علت  این شرکت مزیت نسبی نسبت به  نرخ فروش باالتررا با خود محصوالت تولیدی  ،درشمال کشور

به مالی جاری سال  درو ادامه داشت های گذشته  سایر کارخانجات از نظر قیمت تمام شده محصول داشته ، با اینحال شرایط رکود بازار در سال

افزایش قیمت محصوالت در چندین مرحله  بهتری را داشت و باعث گردید  دلیل بهبود شرایط بازار و رونق در ساخت و ساز مسکن شرکت وضعیت

بازارکماکان ادامه دارد و  رونقدر شرایط فعلی این روند  میسر گردید و محصوالت دپو شده امکان فروش تمام محصوالت تولیدی صورت پذیرد و 

ی در امور جاری و برنامه های پیش بینی شده  بوجود نیاید و تولید و اعضای هیات مدیره و مدیران اجرایی تالش خود را معمول میدارند تا خلل

 فروش محصوالت کماکان با قدرت ادامه یابد.
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 مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن در سال مالی مورد گزارش   -

احداث مسکن با رکود   در سنوات گذشته باوجود اینکه  کشور ما یک کشور جوان و با نیروی عظیم جویای کار و نیازمند مسکن میباشد ولی 

شرایط بازار متحول گردید و رونق یافت و اطمینان دارد با با شروع ساخت و ساز در بخش مسکن در سال مالی مورد گزارش شدید مواجه بوده و 

 سنوات قبل جوابگوی نیاز های قابل پیش بینی نخواهد بود در حالیکه در میزان تولید تعداد کارخانجات  موجود  علیرغم افزایش  تصادیتحول اق

گی جهت پرداخت و مشکالت تامین نقدینبودند اجه عمده کارخانجات تولید مصالح ساختمانی با کاهش تولید ، کاهش شیفت کاری و تعطیلی مو

 د .داشتنری از مشکالت اصلی این واحدها هزینه های جا

 82درصد در استان گلستان و حدود  93میباشد که در سال جاری حدود شمالی بازار هدف این شرکت استانهای مازندران و گلستان و خراسان 

و آمار دقیقی از سهم ه گردیده محصوالت این شرکت عرضو سایر استان ها ی  در صد در استان خراسان شمال 8حدود درصد دراستان مازندران و 

بازار این شرکت در تولید محصوالت سفالی در استانهای هدف وجود نداشته و بر اساس تحقیقات میدانی  بازار که توسط مشاور شرکت در چند 

مازندران  و گلستان ایه  استان درصد و در43سال اخیر صورت گرفته  سهم بازارشرکت مرجان کار درتولید محصوالت سفالی در استان گلستان 

 و همانطوریکه در باال نیز اشاره شد بوده که با راه اندازی چند کارخانه جدید و افزایش ظرفیت چند کارخانه این معادالت تغییر یافته استدرصد 48

ی و شرکت مرجان کار بدلیل برتری دراستفاده از تکنولوژی روز دنیا درتولید مصالح ساختمانی و بازیافت انرژی ، تولید محصوالت با کوره تونل

 بکارگیری نیروی انسانی کمتر در شمال کشور بی نظیر است . 

 بیان استراتژی شرکت   -

دردستور کارشرکت قرار  ذیل عمده های استراتژی مل آمده  جهت حرکت بسوی آینده بعبا بررسی هایی که از فعالیت و موقعیت فعلی شرکت 

 گرفته که بشرح ذیل اولویت بندی شده است :

 کاهش قیمت تمام شده محصوالت تولیدی با افزایش کارایی جهت سودآوری بیشتر شرکت.   –الف 

 وش جهت افزایش اثر بخشی فعالیت های عملیاتی.برنامه ریزی و انجام عملیات الزم برای ارتقا حجم و مبلغ فر –ب 

 تحقیق و توسعه برای اجرای طرحهای جدید جهت افزایش کمی و کیفی تولیدات . –ج 

شرکت در نمایشگاهها،  اتخاذ و اجرای سیاستهای توسعه بازار با انجام فعالیت های الزم.  ) اجرای سیاستهای تشویقی برای عاملین فروش و. -د

 ..( ..یت های تبلیغاتیافزایش فعال

 توانمند سازی منابع انسانی  -ه

 ارتقاء و بهبود خدمات اینترنتی به مشتریان -و

 اجرای اندازه گیری رضایت مشتریان  -ز
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در برنامه ریزی و اجرای سیاستهای منطبق بر استراتژی های اتخاذ شده، ماموریت شرکت ، عوامل محیطی )خارجی( کسب وکارشرکت از حیث 

 فرصتهاو تهدیدات و عوامل درونی ازمنظر نقاط قوت و ضعف مورد توجه قرارگرفته است.

 بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت برای سال مالی آتی   -

فروش بمبلغ  82لوک سقفی همگن شده هزار قالب ب 91.903تعداد هزار قالب انواع محصوالت و یا معادل   11.863در سال مالی آتی تعداد 

 از آنجائیکه این کارخانه بدلیل برخورداری از تکنولوژی برتر نسبت به رقبا گردیده است و همانطوریکه گفته شدمیلیون ریال پیش بینی   491.489

قرار  و سیستم بازیافت حرارتی در خشک کن ،مصرف انرژی کمتری دارد و به همین دلیل  به نسبت سایر رقبا این کارخانه را در شرایط بهتری

 میدهد.

اجرای سیاست های تشویقی برای عاملین و توسعه فعالیت های پیشبرد فروش ،جزء  برنامه های استراتژی شرکت انتخاب گردیده و لذا جهت 

گسترش دامنه فروش محصوالت در بازارهای هدف ، شرکت عاملین فروش را مورد ارزیابی مجدد قرار داده و با اتخاذ سیاست های فوق و به 

به  و  در دستورکار قرار گرفتهتعداد عاملین  افزایش نظورکاهش ریسک فروش و جلوگیری از حجم باالی مطالبات از تعداد معدودی از مشتریان ،م

 منظور ایجاد انگیزه در انها و باال بردن میزان فروش راهکارهای تشویقی بیشتری را اعمال نموده است.

و جهت انطباق  مستمرا پیگیریتولید محصوالت جدید و افزایش کیفیت با هماهنگی واحد های تولید، کنترل کیفیت و مدیریت کارخانه   

 محصوالت جدید با شرایط ماشین االت جهت تولید انبوه جزء  برنامه های شرکت می باشد.

 شده و دستاوردهای مهم در سال مالی مورد گزارش  مرور کلی بر عملکرد شرکت ، میزان دستیابی به اهداف تعیین   -

 همگن شده تولید گردیده 82هزار قالب بلوک سقفی 91.388 معادل هزار قالب انواع محصوالت سفالی ویا 10.911در سال مالی جاری تعداد 

کاهش  آن و به تبع، ون وقفه و خاموشیسال بد 82و استفاده از کوره تونلی بمدت  ماشین آالتو فرسودگی است. که علیرغم قدمت و استهالک 

 . گردیده استظرفیت اسمی انجام حدود در با این وجود تولید ساالنه این شرکت عملی  تولید
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 کلیاتی درباره شرکت 

  :تاریخچه

با سرمایه دو میلیون ریال با با نام مرجان کار با مسئولیت  محدود  4992شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار در بیستم فروردین ماه سال       

در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی  12222موضوع واردات و صادرات و فروش کاالهای مجاز توسط بخش خصوصی تاسیس و تحت شماره 

 تهران به ثبت رسید .

  میلیون ریال افزایش یافت . 1سرمایه شرکت به  48/48/4994در تاریخ 

  به سهامی خاص تبدیل و کلمه تولیدی به موضوع شرکت اضافه گردید . 82/3/4998در تاریخ 

  میلیون قالب بلوک سقفی از وزارت صنایع  42موافقت اصولی تاسیس کارخانه آجر و بلوک سفالی با ظرفیت ساالنه 89/48/4998در تاریخ

 اخذ گردید .

  میلیون ریال افزایش یافت و بانک سپه با  912کت بمبلغ سرمایه شر 44/48/4996بموجب صورتجلسه  مجمع عمومی فوق العاده مورخ

 از سهام شرکت را مالک گردید . %92میلیون ریال  421پرداخت 

  در اداره ثبت شرکتهای گرگان به ثبت رسید . 4419مرکز شرکت به شهرستان  گرگان منتقل و تحت شماره  89/4/4992در تاریخ 

   قمیره 91هوفمان ، آماده بهره برداری گردید و با احداث یک واحد کوره  تینگ ماشینابتدای س فاز اول کارخانه تا  4969در اواخر سال 

ظرفیت  %82تا  41، کارخانه راه اندازی و در جوار ادامه پروژه جهت تامین قسمتی از هزینه های جاری ، تولید محصوالت در حد 

 اسمی آغاز گردید .

  تولید انبوه محصوالت شروع شد.       4/6/4963در تاریخ  فتتاح و تولید آزمایشی آن آغاز وکارخانه رسماً ا 4962در اسفند ماه سال 

  تبصره  41ماده و  62نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت و اساسنامه جدید آن که مشتمل بر 42/48/4928در تاریخ

 میباشد مورد تصویب قرار گرفت .

 تبصره میباشد  49ماده و  63اساسنامه جدید شرکت که مشتمل بر  81/48/4929فوق العاده مورخ  بموجب صورت جلسه مجمع عمومی

 اوراق بهادار جایگزین اساسنامه قبلی گردید .و بمنظور تامین نظرات سازمان بورس 

  18بند ذیل ماده  و 83ماده   82ماده  4بند  9ذیل ماده  9بند  81/44/4921بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

 هادار تهران اصالح گردید . باساسنامه به منظور تغییراتی در موضوع شرکت و رعایت نقطه نظرات سازمان بورس و اوراق 

  میلیون ریال به بیست میلیارد ریال  196/49از  شرکت سرمایه  81/6/4921بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ

 .  افزایش یافت 
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 ساخت کاالی "گروه وطبقه "ساخت سایر محصوالت کانی غیر فلزی "در هیات پذیرش فرابورس ایران دربخش  42/1/4922یخ در تار

 پذیرفته شد."89-31-24"باکد"سیمانی،بتنی و گچی

  سهام شرکت در فرابورس ایران عرضه گردید. 9/6/4922در تاریخ 

 رفتهیپذ یها شرکت استاندارد نامهاس اس مطابق اساسنامه رییتغ 43/44/4938 مورخ العاده فوق یعموم مجمع جلسه صورت بموجب 

 .دیگرد اصالح بورس در شده

  میلیون ریال به    82،222از  49/22/4936از تاریخ  شرکت سرمایه  44/8/4936بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ

 .  ریال افزایش یافت  یونمیل 12.222

  از محل  ریال میلیون 62.222 میلیون ریال به  12،222از  شرکت سرمایه 82/28/4932جلسه هیئت مدیره مورخ صورت بموجب

  در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. 92/26/4932و در تاریخ افزایش یافت  مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران 

 سرمایه و ترکیب سهامداران

پایان سال مالی منتهی به  تابوده که طی چند مرحله به شرح زیر  با مسئولیت محدود (میلیون ریال )  8سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 

 .افزایش یافته استمیلیارد ریال  62به   92/3/4932

 تغییرات سرمایه شرکت 

 محل افزایش سرمایه ریال (سرمایه جدید ) میلیون  درصد افزایش سرمایه تاریخ افزایش سرمایه

 نقدی 1،222،222 812% 49/48/4994

 نقدی 912،222،222 6222% 49/48/4996

 نقدی 4،222،222،222 821% 41/8/4964

 نقدی 8،122،222،222 812% 94/1/4968

 نقدی 44،222،222،222 112% 48/1/4966

 نقدی 49،199،922،222 88% 88/3/4962

 نقدی 82.222.222.222 12% 81/6/4921

 نقدی و مطالبات حال شده 12،222،222،222 422% 49/2/4936

 نقدی و مطالبات حال شده 62.222.222.222 422% 92/26/4932
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تاریخ تأیید  و 03/9/9098سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به  %8بیش از  هامداران دارای مالکیت س همچنین

 گزارش به شرح جدول زیر است :

 

 و تاریخ تایید گزارش 03/9/9098عمده شرکت در پایان سال  ان سهامدار

 نام سهامدار ردیف
03/9/9098 03/9/9097 

 درصد تعداد سهام درصد تعدادسهام

 69 11.888.917 89 08.671.939 ( عام شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید)سهامی 9

 09 98.191.70 19 01.018.899 سایرین 1

 933 13.333.333 933 73.333.333 جمع 

 
 شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

 معامالت و قیمت سهام وضعیت 

درج شده و سهام  "کمرجان" با نماد  ساخت سایر محصوالت کانی غیر فلزیبورس اوراق بهادار تهران در گروه فرادر 9/6/4922 در تاریخشرکت  

 مورد معامله قرار گرفته است . 9/6/4922آن برای اولین بار در تاریخ

 اخیر به شرح زیر بوده است : مالی وضعیت سهام شرکت طی  سال

 سال منتهی به
تعداد سهام 

 معامله شده

ارزش سهام 

 معامله شده . 
تعداد روزهای 

 باز بودن نماد

تعداد روزهایی که 

 نماد معامله شده

 پایان سال مالی

 سرمایه قیمت سهم ارزش بازار

 الیر ونیلیم ریال الیر ونیلیم الیر ونیلیم

03/39/9096 89.284.922 812.493 829 821 889.422 44.411 82.222 

03/39/9097 91.366.492 829.621 881 846 893.222 9.681 12.222 

03/39/9098 491.369.911 4.319.929 881 881 4.942.822 89.221 62.222 
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 وضعیت نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطالعات شرکت 

 اطالعات مقایسه ای پیش بینی های درآمد هر سهم و عملکرد واقعی ) به شرح جدول ذیل (

 و عملکرد واقعی آن به شرح زیر بوده است : 92/3/4932اطالعات مربوط به پیش بینی های درآمد شرکت برای سال مالی منتهی به 

 شرح اقالم جدول پیش بینی درآمد هر سهم

اولین پیش بینی درآمد 

سال در تاریخ 

03/39/9098 

 عملکرد واقعی

03/39/9098 

 997.111 98.389 فروش

 (71.993) (70.999) بهای تمام شده کاالی فروخته شده

 (98.168) (98.739) هزینه های اداری ،توزیع و فروش

 (891) 113 خالص سایردرامدها

 3 3 هزینه های مالی

 7.993 1833 خالص سایردرامدهای غیرعملیاتی

 03.017 9.039 سود ویژه قبل از مالیات

 (8.100) (9.033) مالیات

 18.991 8.339 سود خالص

 اطالعات و نقد شوندگی سهام

بر اساس ارزیابی سازمان  92/3/4932شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطالعات در سال مالی منتهی به وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقد 

 بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است :

7909 سال در رتبه 9098رتبه در سال  شرح  

 48 کیفیت افشاء و اطالع رسانی
12 

 881 تعداد روزهای گشایش نماد
225 

 242 881 تعداد روزهای معامالتی

 99/8 نسبت حجم معامالت به میانگین موزون سرمایه
17/7 
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 03/39/9098درسال مالی منتهی به   شرکت سهام قیمت نمودار روند
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 جایگاه شرکت در صنعت

این . کند یم تیفعال( یسقف بلوک و یوارید غهیت بلوک) یفلز ریغ یکان محصوالت ریسا ساخت صنعت در کار مرجان یدیتول و یبازرگان شرکت

 یروین یریبکارگ و یتونل کوره با محصوالت دیتول ، یانرژ افتیباز و یساختمان مصالح دیدرتول ایدن روز یتکنولوژ از دراستفاده یبرتر لیبدل شرکت

 از و باشدیم یشمال خراسان کم مقدار به و گلستان و مازندران یاستانها شرکت نیا هدف بازار.   است رینظ یب کشور شمال در کمتر یانسان

 در لذا.  بود خواهد ممکن نا صنعت نیا در آمار ارائه لذا ندارد وجود هدف بازار و یداخل بازار کل در فروش و دیتول زانیم از یقیدق آمار کهیآنجائ

مالی قبل  سال با سهیمقا در الیر ونیلیم 446.181 معادل فروش مبلغ با شرکت نیا و دونم اکتفا یداخل اطالعات و آمار به توانیم مورد نیا

 :است زیر شرح به یداخل بازار در شرکت نیا مختلف محصوالت فروش سهم نیهمچن .است نموده تجربه را رشددرصد  92 ،حدود

   

 نوع   

 03/9/9097سال مالی منتهی به  03/9/9098سال مالی منتهی به 

کل بازار 

 داخلی

سهم شرکت در بازار 

 داخلی
 صادرات

کل بازار 

 داخلی

سهم شرکت در بازار 

 داخلی
 صادرات

میلیون  درصد میلیون ریال میلیون ریال محصول

 ریال

میلیون  میلیون ریال

 ریال

 میلیون ریال درصد

 ---- ---- ---- ---- ---- ----  ---- خرپا فلزی           

 ---- ---- 941 ---- ---- ---- 811 ----                8تیغه 

 ---- ---- 48.328 ---- ---- ---- 48.321 ----         93-1تیغه 

 ---- ---- 482 ---- ---- ---- 418 ---- 90تیغه 

 ---- ---- 16.999 ---- ---- ---- 99.226 ----            98تیغه 

 ---- ---- 4.832 ---- ---- ---- 4.269 ---- 13تیغه 

 ---- ---- 42.966 ---- ---- ---- 92.442 ----          13بلوک 

 ---- ---- 1.998 ---- ---- ---- 9.441 ---- 18بلوک 

   21.822    446.181 جمع فروش
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مانده س با عنایت به اینکه آمارتولید کل بازار داخلی برای این محصوالت از طریق مراجع رسمی ارائه نگردیده لذاستونهای مربوطه ودرصد آن نانوی            

  .است

 محیط حقوقی شرکت
 مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :     

 آیین نامه فروش    -                                                                            اساسنامه شرکت -

 معامالت نامه نییآ    -                                                                                قانون تجارت -

                              یور بهره نامه نییآ    -                  قوانین و مقررات اعالمی و ابالغی از سوی سازمان بورس اوراق بهادار -

 ایین نامه تنخواه گردان    -                                                                 قانون مالیات های مستقیم -

 آیین نامه وام قرض الحسنه    -                                                              قانون مالیات بر ارزش افزوده  -

 آیین نامه اموال          -                                                               قانون کار و تامین اجتماعی  -

 آیین نامه استخدامی     -                                                                    مصوبات مجمع عمومی  -

      مصوبات هیات مدیره -

گزارش که تأثیر قابل مالحظه ای بر فعالیت شرکت داشته و یا انتظار می رود تأثیر قابل  ضمناً اهم ضوابط و مقررات وضع شده طی سال مالی مورد

 مالحظه ای بر فعالیت شرکت داشته باشند وجود نداشته است .

 مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری
درصد تغییرات نسبت به سال قبل و تشریح دالیل تغییرات ارائه گزارش عملکرد شرکت در دو سال اخیر به صورت مقایسه ای همراه با  -

 برای : عمده

 ( اقالم صورت سود و زیان شامل :9

 شرح

 سال مالی

03/9/9098 

 میلیون ریال

 سال مالی

03/9/9097 

 میلیون ریال

 درصد تغییرات نسبت

 به سال قبل

 %08 88.188 997.111 الف( فروش ) داخلی (

 %98 (60.101) (71.993) فروش رفتهب( بهای تمام شده کاالی 

 %19 (98.886) (99.177) ج( هزینه های عملیاتی

 3 3 3 د( هزینه های مالی

 %998 1.193 7.993 ه( سایر درآمدها

 %181 8.883 03.017 و( سود قبل از مالیات

 %163 6.971 18.991 ز( سود خالص
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 ( آمار تولید و فروش ) به تفکیک محصوالت عمده (1

 الف( تولید

 نوع محصول

 سال مالی

03/9/9098 

 قالب

 سال مالی

03/9/9097 

 قالب

 درصد تغییرات نسبت

 به سال قبل

 %1 11.922 11.114 90تیغه 

 -%0 41.943.943 41.231.922 98تیغه 

 %1 991.612 914.462 13تیغه 

 %90 8.182.322 8.682.923 13بلوک 

 -%8 119.922 198.212 18بلوک 

 -%10 493.319 494.116 8تیغه 

 -%11 9.289.919 1.113.243 93-1تیغه 

 -%7 11.769.860 10.911.901 جمع

 -%0 91.160.610 91.387.898 جمع همگن شده به بلوک
 

 ب(فروش

 نوع محصول
 03/9/9097سال مالی  03/9/9098سال مالی 

 میلیون ریال قالب میلیون ریال قالب

 918 18.083 981 19.039 90تیغه 

 17.606 98.106.933 66.337 98.161.908 98تیغه 

 9.198 008.183 9.870 018.813 13تیغه 

 98.677 1.193.006 03.998 1.838.189 13بلوک 

 1.001 186.888 6.998 108.973 18بلوک 

 098 983.896 181 909.887 8تیغه 

 91.931 6.319.899 91.938 1.631.069 93-1تیغه 

 88.188 11.791.386 997.111 10.601.936 جمع

  91.831.699  91.068.113 جمع همگن شده به بلوک
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 ( آمار خرید و مصرف مواد اولیه عمده0

 جدول مقداری و ریالی خرید و مصرف مواد اولیه :

 شرح
 03/9/9097سال مالی  03/9/9098سال مالی 

 میلیون ریال -مبلغ  تن -وزن  میلیون ریال -مبلغ  تن -وزن 

 7.899 979.991 6.398 131.883 خرید خاک طی دوره

خاک مصرفی طی دوره )بهای خاک 

 و هزینه های فرآوری(
919.361 6.161 981.900 6.180 

 

 ( تغییرات در سرمایه گذاری ها شامل :1

 

 شرح
 03/9/9097سال مالی  03/9/9098سال مالی 

 میلیون ریال میلیون ریال

 9.118 0.968 الف( تغییرات دارایی های ثابت                                                                        

 9.998 9.979 ب( تغییرات در ارزش دفتری کل سرمایه گذاری های بلندمدت

 -- -- ج( تغییرات در سایر دارایی ها و مخارج تحقیق و توسعه                                           

 0.839 813.6 د( تغییرات در داراییهای مولد شرکت                                                      

 

 شامل :( تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست های تأمین مالی 8

 شرح
 03/9/9097سال مالی  03/9/9098سال مالی 

 میلیون ریال میلیون ریال

 11.981 19.891 الف( تغییرات در حقوق صاحبان سهام                                                        

 (869) 1.898 ب( تغییرات در بدهی های بلند مدت                                                           
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 ( تغییرات در وضعیت نقدینگی شامل :6

 شرح
 03/9/9097سال مالی  03/9/9098سال مالی 

 میلیون ریال میلیون ریال

تغییرات آنها الف ( منابع اصلی نقدینگی و مصارف نقدی عمده و 

 در مقایسه با سال قبل

997.111 88.188 

 9.871 08.910 ب( وضعیت جریان های نقدی عملیاتی در مقایسه با سال قبل                                  
 

 ( بیان سیاستهای تأمین مالی و سیاست های اعتباری شرکت7

 نماید و فاقد تعهدات بانکی و غیر می باشد.شرکت از منابع داخلی خود در امور جاری استفاده می 

                                                                                             ( نسبت های مالی شامل :8  

 
 03/9/9097سال مالی 03/9/9098سال مالی

 الف ( نسبت های فعالیت شامل :

 18/8 6 دوره گردش موجودی ها

 98/1 10/1 دوره گردش مطالبات تجاری

  ب ( نسبت های نقدینگی شامل:

 9/9 18/1 نسبت جاری                                                                           

 %81 %06 نسبت بدهی                                                                           

   ( نسبت های سودآوری شامل : ج

 %6 %98 نسبت بازده مجموع دارایی ها                                                      -4

 %96 %01 نسبت بازده حقوق صاحبان سهام                                                              -8

 07/9 1 نسبت نقد شوندگی سود                                                                         -(9

   ( د

 888 996 (  EPSسود هر سهم       ) -4

 913 --- (                                                       DPSسود نقدی هر سهم ) -8

 111 9.378 جریان نقدی هر سهم                                                                          -9
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 فعالیت مربوط به خدمات پس از فروش(9

برای تسهیل در از آنجائی که محصوالت تولیدی این شرکت در دیوار چینی  و پوشش طبقات ساختمانهای نوساز مورد استفاده قرار میگیرد  لذا 

ن امور مشتریان، ناوگان حمل محصوالت و تحویل محموله به مشتریان در محل کارگاه انها تجهیز گردیده که با هزینه حمل ثابت و بهمراه داشت

 نیروهای تخلیه بار، محصوالت را در محل مورد نظر مشتری تخلیه نموده و رسید دریافت مینمایند.

 با اشخاص وابسته اطالعات مربوط به معامالت(93

 معامالت با اشخاص وابسته

 که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده بشرح ذیل میباشد. باسایر اشخاص وابسته  معامالت    

 مبلغ معامله نوع وابستگی نام شرکت و طرف معامله

 میلیون ریال 9.180 شرکت گروه شرکت خدمات اینده اندیش نگر 

 میلیون ریال 983 گروهشرکت  تامین سرمایه امید

 

 

  اطالعات تعهدات مالی آتی شرکت(99

 میلیون ریال 789                                                                                           9091تکلیفی سال   اداره دارایی مالیات
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 اطالعات مربوط به هیئت مدیره

نام و نام 

 خانوادگی

نماینده ) 

شخصیت 

  (حقوقی

 سمت
تحصیالت/مدرک 

 حرفه ای

سابقه 

اجرایی در 

 شرکت

سوابق مهم 

 اجرایی

میزان 

مالکی

ت در 

سهام 

شرک

  ت

تاریخ 

عضویت 

در هیئت 

 مدیره

عضویت 

همزمان در 

هیئت مدیره 

سایر شرکت 

 ها

عضویت قبلی 

در هیئت 

مدیره سایر 

شرکت ها در 

 سال اخیر

 مصطفی رقیمی

)سرمایه گذاری 

 (       ساختمانی سپه

رئیس 

هیئت 

-مدیره

غیر  عضو

 موظف

دکترای زمین 

 شناسی
- 

معاون اموزشی 

 دانشگاه گلستان
3.336 39/31/9098 

- 

 
- 

 کیانوش قالوند

)مدیریت توسعه 

 گوهران امید(       

رئیس نائب 

هیئت 

-مدیره

عضو 

 موظف

 دکترای اقتصاد
هیات علمی و 

 وزارت خارجه

هیات علمی و 

خانه و سفارت 

شرکت های 

 داخلی و خارجی

 

3.318 97/39/9098 - - 

  محمد رضا امینی 

توسعه تجارت )

بین الملل زرین 

 (پرشیا امید

عضو هیئت 

 مدیره
 - کاردکترای کسب و 

مدیریت مالی و 

 سرمایه گذاری
3.330 97/39/9098 - - 

سرمایه گذاری )

 (                سپه

عضو هیئت 

 مدیره

فوق لیسانس 

 مدیریت مالی
- 

 هیسرما ،یمال امور

 نیتام ، یگذار

 بازار و هیسرما

 هیسرما

3.30 - - - 

مجید فدایی 

)شرکت گروه 

مدیریت سرمایه 

 گذاری امید(                

عضو هیئت 

مدیره و 

 مدیرعامل

 مدیر عامل فوق لیسانس برق

مدیریت در پروژه 

های صنعتی  

نصب و راه اندازی 

کارخانجات 

 صنعتی

89 39/99/9088 - - 

  



 

 

 

 تولیدی مرجان کار ) سهامی عام (شرکت بازرگانی و 

 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

 9018آذر  03برای سال مالی منتهی به 

 

18 
 

 

 اوراق بهادار میباشد . و شرکت دارای  کمیته حسابرسی بر اساس منشور سازمان بورس-4

 در تمام جلسات تمام اعضای هیئت مدیره حضور داشتند. جلسه  بوده و 48مورد گزارش تعداد جلسات هیات مدیره در سال مالی -8

دارد تعیین  در صد سهام شرکت را درمالکیت خود 12توسط سهامدار عمده که بیش از حقوق و مزایای مدیر عامل و عضو هیات مدیره موظف -9

 .می گردد  و در هیات مدیره تصویب میشود وحق حضور اعضای هیات مدیره نیز توسط مجمع عمومی عادی مصوب میگردد 

 

 شرکت نظام راهبری 

 هیئت مدیره ( عضو موظف غیرمشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت )جدول مربوط به 

 سمت نام و نام خانوادگی
تحصیالت/مدرک 

 حرفه ای

سابقه اجرایی در 

 شرکت

میزان مالکیت در  سوابق مهم اجرایی

 سهام شرکت

 فوق لیسانس برق مدیرعامل مجید فدایی

مدیر عامل و 

پیمانکارنصب و راه 

 اندازی

مدیریت در پروژه 

های صنعتی  نصب و 

راه اندازی 

 کارخانجات صنعتی

89% 

 

 اطالعات مربوط به گزارش مستقل و بازرس قانونی

 تحقیق کاربردحسابرس : موسسه  حسابرسی الف( نام 

 ب( تعیین حق الزحمه و هزینه حسابرسی میان دوره ای و برای سال مالی مورد گزارش  به هیات مدیره شرکت واگذار شده است. 

 . از سال مالی جاری آغاز  گردیده است کاربرد تحقیقج( همکاری موسسه حسابرسی 

 استفاده نمیگردد. (4916)مصوب سال رت اصالحیه قانون تجا 413د( از خدمات کارشناسی در عملیات حسابرسی موضوع ماده 

 . گردیده استتعیین  کاربرد ارقامه( بازرس علی البدل موسسه حسابرسی 
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  شرکت سکیر لیتحل و هیتجز گزارش 

 یتکنولوژ رییتغ سکیر

 دخالتو دیتول خط ونیاتوماس یبرتر لیدل به آن ساتیتاس  و آالت نیماش یول دینما یم تیفعال که است دهه دو از شیب نکهیا رغمیعل کارخانه

 مصرف % 81 تا هوفمان یسنت یها کوره به نسبت که یتونل کوره وجود و کمتر پرسنل یروین یریبکارگ و دیتول ندیفرآ در یانسانکمتر نیروی 

 یها استان در رقبا به نسبت مجموعه از یتیریمد یبانیوپشت شودیم افتی باز یتونل کن خشک یبرا آن حرارت مازاد و دهد یم کاهش را یانرژ

دستگاه پرس یک خرید  –الف  موارد  بجز و بوده ینیماش آجر کارخانجات نیتر مدرن از یکی اخیر دهه دو در و گرفته قرار یبهتر طیشرا در هدف

با اصالح بخش هایی از خط جابجایی تولید   -ب واند ظرفیت تولید را افزایش دهد میتجدید که به دلیل استفاده مستمر مستهلک گردیده ، 

 یروین حجم مناسب روبات یداریخر با تواندیم که محصول هیتخل و یریبارگ بخشخط جابجایی  -ظرفیت خروجی از پرس را میتوان افزایش داد ج

 .بود نخواهد یچندان ینگران یجا شده استفاده یتکنولوژ شدن منسوخ بابت از موارد ریسا در دهد کاهش قسمت نیا در را یانسان

انه الزم به توضیح است با عنایت به قدمت فعالیت شرکت ماشین آالت موجود به دلیل فرسودگی کارایی قبلی را ندارند با اینکه تعمیرات پیشگیر

سال  82و کوره تونلی نیز حدود  انجام میپذیرد ولی توقفات تولید در امور مکانیکی و برقی افزایش یافته که باعث گردیده حجم تولید کاهش یابد

  کار میباشد.در حال بدون وقفه روشن و 

 ریسک تغییرات در ظرفیت تولید

 با توجه به قدمت فعالیت شرکت ، کوره تونلی حدود دو دهه بدون وقفه روشن و در حال کار میباشد و ماشین آالت موجود نیز کارایی قبلی را

از کاهش ظرفیت عملی مورد انتظار اقداماتی در جهت حفظ توان عملیاتی نظیر  تعمیرات پیشگیرانه و   ندارند مدیریت شرکت به منظور جلوگیری

ه تولید در توقفات برنامه ریزی شده را در امور مکانیکی و برقی در دستور کار قرار داده  که باعث گردیده حجم تولید تثبیت گردد بااینحال با اینک

نیاز به بررسی و بهبود  عملکرد کوره تونلی ، پرس و دستگاه سیتینگ که اصلی ترین بخش های خط میباشد و با  سه شیفت کاری انجام میشود لذا

 ایجاد راهکار مناسب در تغییرات خط جابجایی تا حدودی میتوان حجم تولید را افزایش داد.

 ریسک نرخ فروش 

تنوع کیفیت محصوالت کارخانجات  یین و ابالغ می گردد ولی به دلیلی تعبا اینکه نرخ فروش محصوالت در انجمن صنفی کارخانجات آجر ماشین

با  ت تولیدیمختلف تعدادی از تولید کنندگان نمی توانند تولیدات را به قیمت مصوب به بازار عرضه نمایند و با در نظر گرفتن کیفیت محصوال

موجبات در این خصوص گرفتن از مقامات استانی اقدام کارخانجات  قیمتهای کمتر به فروش میرسانند و علیرغم پی گیری های مستمر و یاری

و قیمت محصوالت برای ثبات قیمت ها توفیقی حاصل نگردیده که تا کنون بی رویه نرخ فروش را فراهم نموده  رقابت نا سالم در بازار و کاهش

 .نمایدمیو موجبات کاهش تدریجی را فراهم  تولیدی با نرخ های متفاوت در بازار عرضه
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   یقانون مالحظات سکیر

حووزه  قوانونی  حووزه اسوت . ارکوان     نیبه ا یتخصص ریغ گرانی؛ اجازه ورود باز رانیمعمول حوزه ساختمان در ا ریغ یها دهیاز مشکالت و پد یکی

 گواه یاز جا لیو ارکوان؛ بوه هور دل    نیو از ا کیاست. هر  «ییو اجرا یحوزه خدمات مهندس»و  «یو قانون یشهر تیریمد »؛«گذار هیسرما»ساختمان 

 قووانین  و مقوررات  عموومی،  مقرات و قوانین استثناء بهلذا  صنعت خواهد شد نینامتجانس در ا یها دهینباشد باعث بروز پد دارمناسب خود برخور

 بورس های سازمان به تعهدات و تجارت و مستقیم های مالیات ، اجتماعی کار،تامین قوانین در کارفرما تعهدات و نیست حکمفرما شرکت بر خاصی

 . است نخورده چشم به توجهی قابل اشکال تاکنون و داشته قرار توجه مورد احسن نحو به زیست محیط و طبیعی منابع بهادار، اوراق و

 جدید رقبای ورود ریسک

جدید تمام اتوماتیک با ظرفیت باال به  بهره برداری رسیده و محصوالت آن در سطح گسترده در سطح استان های  تولیدی واحدیک  4936 سال در

بدلیل رکود  و اند نموده اقدام سفالی تیغه بلوک تیظرف شیافزا به نسبت توسعه طرح جادیا بادیگر نیز  کارخانه نیچندهدف توزیع می گردد 

نمی رسد در سال آینده نیز به دلیل  بنظرنرخ فروش محصوالت ازظرفیت ایجاد شده استفاده نمی نمایند و  حاکم بر بازار مسکن و پایین بودن

 شرایط خاص در اقتصاد، بهبود با اهمیتی به وقوع به پیوندد.

 رقابت و وضعیت رقابت در صنعت اجر  ریسک

تولیدی مرجان کار یکی از تواناترین و بزرگترین شرکتهاست که توانسته در میان واحدهای صنعتی تولید آجردر استان گلستان شرکت بازرگانی و 

 است سهم عمده و موثری از بازار منطقه را در اختیار بگیرد.

خته این شرکت به لحاظ داشتن سابقه طوالنی حضور در بازار آجر منطقه و داشتن تکنولوژی باالی تولید و تولید محصوالت  باکیفیت، یکی از شنا

 ین شرکتها در سطح منطقه می باشد و در واقع یکی از رهبران بازارآجر در منطقه است.شده تر

ر در بطورکلی به دلیل شرایط حاکم بر بازار حتی کارخانجات مهم در بازار هدف هم نمی توانند با ظرفیت کامل تولید داشته باشند و در حال حاض

که با حداکثر ظرفیت خود درسه شیفت کاری فعالیت دارد و توانسته است با وجود  سطح منطقه شرکت مرجان کار از معدود کارخانجاتی است

 واحد تولیدی در منطقه،سهم مناسبی از بازار هدف را در اختیار داشته باشد. 92بیش از 

 ت خود را به بازار عرضه می نماید.لذا سایر شرکتها به دلیل کیفیت پایین توان رقابت را نداشته و این شرکت در حجم بیشتر و با نرخ باالتر محصوال

 ریسک تامین مواد اولیه

درصد بهای تمام شده محصوالت را به خود اختصاص می دهد ولی به جهت برخورد معدن 42با اینکه بهای خاک ) نهاده های  تولیدی( حدود 

و کارخانه با سنگ و گراویل امکان برداشت را سخت نموده و شرکت ناگزیر گردید از معادن اطراف، مواد اولیه مورد نیاز خود را تهیه نماید 

ایی که در ادارات ذیربط دراخذ مجوز و تامین خاک وجود دارد  و کم بودن معدن قابل برداشت با خاک مناسب در نزدیکی کارخانه که محدودیت ه
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تنها قیمت تمام شده مواد اولیه را کاهش دهد کار را مشکل تر نموده است لذا تامین خاک مورد نیاز از دغدغه های اصلی مدیران شرکت میباشد و 

زمین در گوشه معدن که قابل استفاده و برداشت میباشد با پیگیری های مستمر از اداره کشاورزی )اداره امور اراضی استان (  مجوز  یک هکتار

 برداشت اخذ گردیده است.

لیل بعد مسافت تعیین قیمت مواد اولیه از مجموعه بهای خاک ،کندن و بارگیری و حمل ان تا محل باکس فیدر میباشد که عمدتا هزینه حمل به د

 معدن تا مقصد هزینه مواد اولیه را دچار تغییرات میکند و قیمت خاک از نظر اثر گذاری بر قیمت تمام شده چندان حائز اهمیت نمی باشد.

 ریسک ورود کاالی جانشین

د و بهره برداری از  یونولیت )پلی آنجائیکه ماشین آالت موجود برای تولید بلوک سفالی سقفی طراحی گردیده ولی  در چند  سال اخیر تولی از

درصد پوشش های   31استایرن (که  جایگزین بلوکهای سقفی سفالی گردیده به دلیل سرعت درنصب و کم وزن بودن آن باعث شده   حدود 

داده و فروش بلوک سقفی سفالی ساختمانها  با یونولیت احداث شود و استاندارد با تدوین شرایطی بهره برداری آن درساختمانها را  مورد تائید قرار

ه تحت تاثیر  این محصول به شدت کاهش پیدا نموده است. لذا جایگزین بلوک سقفی از محصوالت سفالی )تیغه ( با حجم و وزن کمتر تولید گردید

 که منجر به کاهش ظرفیت تولید نیزمیگردد.

جای تیغه های دیواری به دلیل سبکی ، عایق حرارت و صدا بودن  در اخیرا استفاده از بتن سبک  هبلکس در ساختمان های  چندین طبقه به 

 ساختمان ها مورد بهره برداری قرار میگیرد و  این محصول نیز میتواند در آینده جایگزین جدی برای تیغه های سفالی دیواری باشد.

 گزارش عملکرد اجتماعی شرکت 

و درزمان احداث و نصب نیز برای صرفه جوئی انرژی تمهیدات الزم اندیشیده شده لذا از  از آنجائیکه خط تولید این شرکت مکانیزه میباشد الف(

 درصد صرفه جویی می گردد . 81نظر مصرف برق و سوخت درمقایسه با کارخانجات مشابه تا حدود 

 گزارش عملکرد زیست محیطی شرکت در سال مالی مورد گزارش  ب(

 یطی و ایمنی و بهداشت (  انجام اندازه گیری ساالنه زیست مح4

 ( برنامه ریزی ، هماهنگی و جمع آوری قطعات و مصادیق آلودگی تصویری از سطح کارخانه 8

 متر مربع  82222( ایجاد فضای سبز در محیط کارخانه بمساحت 9

 ( رسیدگی به فضای سبز و درختان در محیط کارخانه 1

 ( پاکسازی کلی کارخانه 1

 کل حفاظت محیط زیست استان مبنی بر عدم آلودگی محیط زیست در محیط کارخانه ( اخذ تائیدیه از اداره 9

 ( باز یافت حرارتی از کوره تونلی توسط کانالهای هوا به خشک کن بمنظور جلوگیری از آلودگی محیط زیست و استفاده از انرژی آن .6

 زش کارکنان .گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی ، بهداشتی و آمو ج(

 ( کلیه کارکنان شرکت تحت پوشش بیمه حوادث و بیمه عمر قرار دارند .4
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 ( کلیه افرادی که درداخل کارخانه حضور دارند و یا جهت انجام امور اداری درماموریت شرکت میباشند تحت پوشش بیمه مسئولیت قرار دارند.8

 بیمارستانی قرار دارند. ( اغلب پرسنل تحت پوشش بیمه هزینه های تکمیلی درمانی9

 ( پرداخت وامهای ضروری مناسب به کارکنان .1

 رایگان به کلیه کارکنان به مناسبتهای خاص ودرمقاطع مختلف  ( تحویل کاالی1

 ( ادامه اجرای برنامه بهداشت کار درباره کلیه کارگران کارخانه به منظور حفظ سالمتی آنان.9

 

 فعالیت های توسعه منابع انسانی

 الف( برگزاری دوره های آموزشی تخصصی جهت بهبود و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات کارکنان ،به منظور افزایش بهره وری و راندمان کاری.

یفیت ب( اطالعات مربوط به بهبود کیفیت منابع انسانی ، باعنایت به نیاز بخشهای مختلف درکارخانه دوره های آموزشی درون و برون سازمانی درک

 ی انسانی بسیارموثر بوده و اثرات مثبت آموزشها درعملکرد نیروها مثبت ارزیابی گردیده است.نیرو

ج( مشکالت مربوط به توسعه منابع انسانی : از آنجائیکه استان گلستان منطقه کشاورزی میباشد، بکارگیری نیروهای متخصص و با تجربه با 

و با تجربه بدلیل بعد مسافت با مراکز صنعتی کشور و تامین انتظار حقوق درخواستی  دشواری انجام می شود و امکان همکاری افراد متخصص

 متناسب با نوع صنعت میسرنمی باشد  .

 د( اطالعات مربوط به ترکیب نیروی انسانی شرکت از لحاظ تحصیالت ،سوابق کاری و حوزه فعالیت،

 جمع انس و باالترلیس فوق دیپلم متوسطه ودیپلم ابتدائی وراهنمائی مقطع تحصیلی

      طبقه بندی پرسنل         

 0 0    مدیر ارشد                      

 1 1 ---- ---- ---- مدیر میانی                     

 93 93 ---- ---- ---- کارشناس

 17 1 93 98 ---- تکنسین

 16 ---- ---- 91 91 کارگر ماهر                    

 01 ---- ---- 0 19 کارگر نیمه ماهر             

 933 97 93 03 10 جمع

 سال میباشد و عمدتاً از نیروهای محلی استخدام گردیده اند .   89میانگین سوابق کاری نیروهای شاغل درکارخانه   
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 اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

بررسی و تهیه گزارش طرح توجیحی فنی ، اقتصادی و مالی جهت تولید کاغذ سنگی به منظور ، تکلیف مجمع موضوع  آخرالف( در خصوص بند 

  ارائه و اخذ موافقط عمده اقدام گردید و گزارش مشاور جهت اقدام و بررسی به سهامدار عمده ارائه گردید.

 

 پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود

 میلیون ریال         89.243الف( میزان سود قابل تخصیص                                                                                      

 تخصیص سود  : پیشنهاد میگردد سود قابل تقسیم به اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی بشرح ذیل پرداخت گردده ب( نحو 

 میلیون ریال         41.292           ل تقسیم                                                                                 ج( میزان سود قاب

 (   د(حداکثر سود قابل تقسیم با توجه به وضعیت نقدینگی و توان پرداخت سود)بر اساس دستورالعمل انظباطی ناشران

                                                                                              میلیون ریال                                             41.292                                                                                                                                                                                                  

 میلیون ریال       41.292                   ( پیشنهاد تقسیم سود                                                                             ه

پیشنهادی شرکت در ارتباط با پرداخت سود تقسیم شده شامل سود سهام پرداخت نشده سنوات قبل )درصورت وجود( و سود سهام ( برنامه های و

 سال جاری)شامل زمانبندی پرداخت وشیوه پرداخت آن(.

 پرداخت سودقابل تقسیم به سهامداران جزء بشرح ذیل پیشنهاد میگردد . 

 سهامداران حقیقی: –الف 

 .از طریق سیستم بانکی و به شماره حساب اعالم شده واریز خواهد شد  24/28/4933از تاریخسهم   62222لی از یک ا  -4

 .از طریق سیستم بانکی و به شماره حساب اعالم شده واریز خواهد شد 24/21/4933از تاریخ  سهم  62224بیش از   -8

 

 سهامداران حقوقی: –ب

 سیستم بانکی و به شماره حساب اعالم شده توسط شرکتها در مهلت مقرر قانونی پرداخت خواهد شد.سود سهام سهامداران حقوقی از طریق 
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 برنامه های آینده شرکت

اجرای سیاست های تشویقی برای عاملین و توسعه فعالیت های پیشبرد فروش جزء  برنامه های استراتژی شرکت انتخاب گردیده و لذا جهت  الف(

 گسترش دامنه فروش محصوالت در بازارهای هدف شرکت در نظر دارد عاملین فروش را مورد ارزیابی مجدد قرار داده و با اتخاذ سیاست های فوق

 به منظور ایجاد انگیزه در آنها و باال بردن میزان فروش راهکارهای تشویقی بیشتری را اعمال نماید. و لین را توسعه دادهتعداد عام

تولید محصوالت جدید با هماهنگی واحد های تولید، کنترل کیفیت و مدیریت کارخانه مستمرا در دست مطالعه  قرار گرفته و جهت انطباق  ب(

 . یط ماشین االت به جهت تولید انبوه برنامه ریزی میگرددمحصوالت جدید با شرا

 برنامه ریزی برای آموزش نیروهای متخصص. ج(

 مواد اولیه برای سنوات آتی شرکتبرنامه ریزی برای خرید  د(

 شرکت بشرح ذیل میباشد. 92/3/4933گزیده داده های مربوط به بودجه سال مالی  (ه

 نوع محصول
  و فروش تعداد تولید

 قالب

 مبلغ فروش

 میلیون ریال

 187 131.333 8تیغه 

 97.791 8.183.333 93-1تیغه 

 169 71.333 90تیغه 

 70.717 91.883.333 98تیغه 

 1.367 011.333 13تیغه 

 00.773 1.693.333 13بلوک 

 7.391 113.333 18بلوک 

 908.916 10.863.333 جمع فروش
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 صورت سود و )زیان(                     

 شرح

پیش بینی سال مالی 

03/9/9099 

 میلیون ریال

واقعی سال مالی 

03/9/9098 

 میلیون ریال

 997.111 908.916 درآمد حاصل از فروش                                   

 (71.993) (93.819) بهای تمام شده کاالی فروخته شده                   

 11.898 11.638 سود نا خالص                                             

 (98.168) (13.199) هزینه های اداری عمومی و فروش              

 (891) 013 سایر اقالم عملیاتی                                             

 10.107 11.116 سود عملیاتی                                           

 7.993 6.833 سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی                         

 03.017 09.116 سود قبل از مالیات                                      

 (8.100) (1.888) مالیات

 18.991 16.019 سود خالص                                               

 EPS)    )                        076 888 سود هر سهم    
 

 ( براساس میانگین موزون محاسبه گردیده است.EPSسهم ) هر سود "توضیحا

 شرکت  ااطالعات تماس ب

 جدید ، طبقه فوقانی بانک ملت شعبه شهید بهشتی گرگان ، خیابان شهید بهشتی ، روبروی گرگان

 246-98811164و  98899228تلفن : 

 info@marjankar.irآدرس پست الکترونیکی : 

 اران با شرکت :امور روابط سرمایه گذاطالعات مربوط به 

 حبیب کریم زاده –اشخاص مسئول پاسخگویی : آقایان : ابراهیم سلیمانی 

 


