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 گزیده اطالعات
) مبالغ ف(اطالعات عملکرد مالی طی دوره ال

 :              به میلیون ریال (
30/9/1399 30/9/1398 30/9/1397 

 85.288 117.424 228.506 درآمد خالص       

 6.170 23.237 97.717 سود عملیاتی

 2.410 7.110 20.650  درآمدهای غیرعملیاتی

 6.972 25.114 96.381 س از کسر مالیاتپ-سودخالص

 (16) 0 0 تعدیالت سنواتی

 9.574 48.517 112.232 وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

 ) مبالغ به میلیون ریال( :ب( اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره 
 117.957 162.462 266.803 جمع دارائیها

 63.224 58.216 90.676 دهی هاجمع ب

 40.000 70.000 70.000 سرمایه ثبت شده

 54.732 104.246 176.127 جمع حقوق صاحبان سهام

 ج( نرخ بازده ) درصد ( : 
 6 18 44 نرخ بازده داراییها

 16 32 69 ) ارزش ویژه ( نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

                                                          ( اطالعات مربوط به هر سهم : د 

 40.000.000 70.000.000 70.000.000 تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع     

 321 200 376 ریال –اولین پیش بینی سود هر سهم 

 321 200 376                                                ریال                 –آخرین پیش بینی سود هر سهم 

 309 558 1.377 ریال –سود واقعی هر سهم 

 140 350 --- ریال –سود نقدی هر سهم 

 6.725 23.004 106.019                                     یال         ر - آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش

 1.000 1.000 1.000                                                                       ریال        -هر سهم اسمیارزش 

 22 41 77                                        مرتبه         –نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم 

 سایر اطالعات :    ه( 

 104 100 110  نفر ) پایان سال ( –تعداد کارکنان 
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 پیام هیئت مدیره

خود  ر شده ،وظیفهات مدیره و مدیریت شرکت معتقد است که امانتدار سهامداران محترم بوده و به منظور حفظ ،حراست و ارتقاء امانت واگذاهی

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

رکت فعالیتهای ش مورد گزارش بر اساس رضایتمندی ،حفظ و ارتقای منافع و ثروت سهامداران تدوین گردد و گزارش حاضر دربر گیرنده اهممالی 

 در جهت نیل به اهداف و استراتژی های مصوب میباشد.

 ساند.ضار سهامداران محترم میردر ابتدا مروری کلی بر وضعیت و تحوالت صنعت مورد فعالیت در سال مالی مورد گزارش را به استح

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

و  ا کاهش ساعتطیلی و یکارخانجات تولید مصالح ساختمانی، ساخت و ساز مسکن کاهش قابل توجهی داشت و تعدادی از  کارخانجات ناچار به تع

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

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

یل ند ولی به دلاجهت ادامه فعالیت و تامین نقدینگی خود به طور مستمر  و داوطلبانه نسبت به کاهش قیمت فروش تولیدات خود اقدام نموده 

ود کوره جنی کمتر و وبرتری اتوماسیون خط تولید، در این  شرکت نسبت به رقبا و کاهش دخالت انسان در زمینه تولید و به کار گیری نیروی انسا

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

 ه دلیل برتریب  نسبت به کارخانجات رقیب ثبات بیشتری داشته ، خط قدیم تولید محصوالت سفالی را که هاسال طی این خدمات پشتیبانی ، در 

ین تر لیدی رقبا پایمصرف انرژی در این واحد تولیدی نسبت به مصرف انرژی واحدهای تو، اتوماسیون نسبت به رقبا  و تجهیزات بازیافت حرارتی 

روی رژی و نیف انمی باشد و مصرف  انرژی کمتر و بهره وری بیشتری را دارد با ظرفیت کامل تولید و خط دوم تولید بلوک سفالی تیغه که مصر

گردد میراه اندازی ده در سال مالی آین "متوقف و نیروی آن مرخص گردیدند تا با بهبود شرایط مجددا 1394انسانی بیشتری را داشته  از اول سال 

الت قیمت محصوت  و به همین صورت مطابق سال گذشته از خط تولید خرپا نیز استفاده نگردید. این شرکت همگام با سایر کارخانجات با تغییرا

ه عنوان بو حسن سابقه  اثربخش در بازار ،کنترل کیفیت ، اعتبار و شهرت و حضور در بازار، قیمتهای خود را تعدیل نموده  ولی بدلیل کیفیت برتر

وزارت ایید تانجمن صنفی کارخانجات تولید آجر و سوی از تعیین شده نرخ فروش را با خود محصوالت تولیدی  ،کشورشمال  برترین شرکت در

حال شته ، با اینعلت این شرکت مزیت نسبی نسبت به سایر کارخانجات از نظر قیمت تمام شده محصول دا بدین .صمت به بازار ارائه می نماید 

ت وضعیت مسکن شرک به دلیل بهبود شرایط بازار و رونق در ساخت و سازمالی جاری سال  درو ادامه داشت های گذشته  شرایط رکود بازار در سال

صوالت دپو و محامکان فروش تمام محصوالت تولیدی صورت پذیرد و افزایش قیمت محصوالت در چندین مرحله  بهتری را داشت و باعث گردید 

تا  رندرا معمول میدا بازارکماکان ادامه دارد و اعضای هیات مدیره و مدیران اجرایی تالش خود رونقدر شرایط فعلی این روند  میسر گردید شده 

 خللی در امور جاری و برنامه های پیش بینی شده  بوجود نیاید و تولید و فروش محصوالت کماکان با قدرت ادامه یابد.
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 در صنعت و وضعیت رقابتی آن در سال مالی مورد گزارش مرور کلی بر جایگاه شرکت   -

دید کن با رکود شاحداث مس در سنوات گذشته مند مسکن میباشد ولی باوجود اینکه  کشور ما یک کشور جوان و با نیروی عظیم جویای کار و نیاز

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

ه عمد سنوات قبل ر دهای قابل پیش بینی نخواهد بود در حالیکه  جوابگوی نیازمیزان تولید تعداد کارخانجات  موجود  علیرغم افزایش  اقتصادی

رداخت هزینه گی جهت پو مشکالت تامین نقدینبودند اجه کارخانجات تولید مصالح ساختمانی با کاهش تولید ، کاهش شیفت کاری و تعطیلی مو

 د .داشتنهای جاری از مشکالت اصلی این واحدها 

 17ن و حدود درصد در استان گلستا 82میباشد که در سال جاری حدود زندران و گلستان و خراسان شمالی بازار هدف این شرکت استانهای ما

قیقی از سهم دو آمار محصوالت این شرکت عرضه گردیده استان ها  و سایری در صد در استان خراسان شمال 1حدود درصد دراستان مازندران و 

 ی درار بدلیل برترکشرکت مرجان  اشاره شد نیز  و همانطوریکه در باال ندارداستانهای هدف وجود  بازار این شرکت در تولید محصوالت سفالی در

متر در شمال کیروی انسانی نتولید مصالح ساختمانی و بازیافت انرژی ، تولید محصوالت با کوره تونلی و بکارگیری  استفاده از تکنولوژی روز دنیا در

 بی نظیر است .   کشور

 استراتژی شرکتبیان    -

رکت قرار ش دستور کار در ذیل عمده های استراتژیبعمل آمده جهت حرکت بسوی آینده با 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 

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

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

گاهها، شرکت در نمایش های تشویقی برای عاملین فروش و.تخاذ و اجرای سیاستهای توسعه بازار با انجام فعالیت های الزم.  ) اجرای سیاستا -د

 ..( ..افزایش فعالیت های تبلیغاتی

 توانمند سازی منابع انسانی  -ه

 نترنتی به مشتریانارتقاء و بهبود خدمات ای -و

 اجرای اندازه گیری رضایت مشتریان  -ز

کت از حیث ه، ماموریت شرکت ، عوامل محیطی )خارجی( کسب وکارشردر برنامه ریزی و اجرای سیاستهای منطبق بر استراتژی های اتخاذ شد

 فرصتهاو تهدیدات و عوامل درونی ازمنظر نقاط قوت و ضعف مورد توجه قرارگرفته است.
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 ای سال مالی آتیبیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت بر   -

مبلغ فروش ب 20لوک سقفی همگن شده هزار قالب ب 16،184تعداد دل هزار قالب انواع محصوالت و یا معا 34،986در سال مالی آتی تعداد 

و  ه رقبابی برتر نسبت از آنجائیکه این کارخانه بدلیل برخورداری از تکنولوژ گردیده است و همانطوریکه گفته شدمیلیون ریال پیش بینی  384،120

 ط بهتری قراردلیل  به نسبت سایر رقبا این کارخانه را در شرایسیستم بازیافت حرارتی در خشک کن ،مصرف انرژی کمتری دارد و به همین 

 میدهد.

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

ی فوق و به رزیابی مجدد قرار داده و با اتخاذ سیاست هاگسترش دامنه فروش محصوالت در بازارهای هدف ، شرکت عاملین فروش را مورد ا

به   و قرار گرفته در دستورکارتعداد عاملین  افزایش منظورکاهش ریسک فروش و جلوگیری از حجم باالی مطالبات از تعداد معدودی از مشتریان ،

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

انطباق  و جهت 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.

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

است.  لید گردیدههمگن شده تو 20هزار قالب بلوک سقفی 12.800 معادل هزار قالب انواع محصوالت سفالی ویا 26.399در سال مالی جاری تعداد 

 کاهش تولید نآ و به تبع، سال بدون وقفه و خاموشی 20ونلی بمدت و استفاده از کوره ت ماشین آالتو فرسودگی که علیرغم قدمت و استهالک 

 . گردیده استظرفیت اسمی انجام حدود در انه این شرکت یبا این وجود تولید سالعملی 
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 کلیاتی درباره شرکت 

  :تاریخچه

ایه دو میلیون ریال با کار با مسئولیت  محدود با سرمبا نام مرجان  1360شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار در بیستم فروردین ماه سال       

نعتی صدر اداره ثبت شرکتها و مالکیت  40088موضوع واردات و صادرات و فروش کاالهای مجاز توسط بخش خصوصی تاسیس و تحت شماره 

 تهران به ثبت رسید .

  میلیون ریال افزایش یافت . 5سرمایه شرکت به  12/12/1361در تاریخ 

 به سهامی خاص تبدیل و کلمه تولیدی به موضوع شرکت اضافه گردید . 20/9/1362خ در تاری 

  ز وزارت صنایع امیلیون قالب بلوک سقفی  18موافقت اصولی تاسیس کارخانه آجر و بلوک سفالی با ظرفیت ساالنه 26/12/1362در تاریخ

 اخذ گردید .

  په با میلیون ریال افزایش یافت و بانک س 350مایه شرکت بمبلغ سر 11/12/1367مجمع عمومی فوق العاده مورخ  مصوبهبموجب

 از سهام شرکت را مالک گردید . %30میلیون ریال  105پرداخت 

  به ثبت  در اداره ثبت شرکتهای گرگان 1156به شهرستان گرگان منتقل و تحت شماره  از تهران مرکز شرکت 26/1/1368در تاریخ

 رسید .

  قمیره  34وره هوفمان ، آماده بهره برداری گردید و با احداث یک واحد ک اول کارخانه تا ابتدای سیتینگ ماشینفاز   1376در اواخر سال

ظرفیت  %20ا ت 15، کارخانه راه اندازی و در جوار ادامه پروژه جهت تامین قسمتی از هزینه های جاری ، تولید محصوالت در حد 

 اسمی آغاز گردید .

  ت شروع شد.      تولید انبوه محصوال 1/7/1379در تاریخ  کارخانه رسماً افتتاح و تولید آزمایشی آن آغاز و 1378در اسفند ماه سال 

  تبصره  14ماده و  78نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافت و اساسنامه جدید آن که مشتمل بر 10/12/1382در تاریخ

 میباشد مورد تصویب قرار گرفت .

  شد بمنظور تبصره میبا 16ماده و  79اساسنامه جدید شرکت که مشتمل بر  24/12/1383مجمع عمومی فوق العاده مورخ  مصوبهبموجب

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

  اساسنامه  52 و بند ذیل ماده 29ده ما  20ماده  1بند  3ذیل ماده  3بند  24/11/1384مجمع عمومی فوق العاده مورخ  مصوبهبموجب

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

  افزایش یافت میلیارد ریالمیلیون ریال به بیست  467/13از  شرکت سرمایه  24/7/1385مجمع عمومی فوق العاده مورخ  مصوبهبموجب . 

 االی کساخت "طبقه گروه و "ساخت سایر محصوالت کانی غیر فلزی "در هیات پذیرش فرابورس ایران دربخش  18/5/1388ریخ در تا

 پذیرفته شد."26-95-01"باکد"سیمانی،بتنی و گچی

  عرضه گردید.  "کمرجان"با نماد  سهام شرکت در فرابورس ایران 6/7/1388در تاریخ 
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 در شده تهرفیپذ یها شرکت استاندارد نامهاس اس مطابق اساسنامه رییتغ 19/11/1392 مورخ دهالعا فوق یعموم مجمع مصوبه بموجب 

 .دیگرد اصالح بورس

  40.000ه   میلیون ریال ب 20،000از  13/08/1397از تاریخ  شرکتسرمایه  11/2/1397مجمع عمومی فوق العاده مورخ  مصوبهبموجب 

 .  ریال افزایش یافت  یونمیل

  البات حال از محل مط ریال میلیون 70.000 میلیون ریال به  40،000از  شرکت سرمایه 28/02/1398هیئت مدیره مورخ  مصوبهبموجب

  در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است. 30/07/1398و در تاریخ افزایش یافت  شده و آورده نقدی سهامداران 

 سرمایه و ترکیب سهامداران

الی منتهی به پایان سال م تابوده که طی چند مرحله به شرح زیر  با مسئولیت محدود (میلیون ریال )  2بلغ سرمایه شرکت در بدو تأسیس م

 .افزایش یافته استمیلیارد ریال  70به   30/9/1399

 تغییرات سرمایه شرکت 

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

 نقدی 5،000،000 250% 16/12/1361

 نقدی 350،000،000 7000% 16/12/1367

 نقدی 1،000،000،000 285% 14/2/1371

 نقدی 2،500،000،000 250% 31/4/1372

 نقدی 11،000،000،000 440% 12/5/1377

 نقدی 13،466،600،000 22% 22/9/1378

 نقدی 20.000.000.000 48% 24/7/1385

 نقدی و مطالبات حال شده 40،000،000،000 100% 13/8/1397

 نقدی و مطالبات حال شده 70.000.000.000 75% 30/07/1398
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 تاریخ تأیید گزارش به شرح جدول زیر است : و 30/9/1399شرکت در پایان سال مالی منتهی به اصلی هامداران س همچنین

 نام سهامدار ردیف
30/09/1399 30/09/1398 

 درصد تعدادسهام ددرص تعدادسهام

 50.96 35.674.109 50.96 35.674.109 (عام)سهامی  شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 1

 025. 17.500 025. 17.500 (عام یسهام) دیام گوهران توسعه یگذار هیسرما شرکت 2

 006. 4.349 006. 4.349 (خاص یسهام) سپه یساختمان یگذار هیسرما شرکت 3

 005. 3،500 005. 3،500 یه گذاری ساختمان نوین )سهامی عام(شرکت سرما 4

 005. 3،500 005. 3،500 (عام یسهام) سپه یگذار هیسرما شرکت 5

 0025. 1.750 0025. 1.750 (خاص یسهام) ایپرش نیزر الملل نیب تجارت توسعه شرکت 6

 48.99 34،295،292 48.99 34،295،292 سایرین 7

 100 70.000.000 100 70.000.000 جمع 

 

 شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

 معامالت و قیمت سهام وضعیت 

هام آن برای درج شده و س "کمرجان" با نماد  ساخت سایر محصوالت کانی غیر فلزیگروه ایران در بورس فرادر 06/07/1388 در تاریخشرکت  

 .مورد معامله قرار گرفته است  06/07/1388 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 لریا الیر ونیلیم الیر ونیلیم

30/09/1396 23.821.380 250.139 206 205 223.100 11.155 20.000 

30/09/1397 35.977.138 286.785 225 217 269.000 6.725 40.000 

30/09/1398 135.973.644 1.953.683 225 225 1.610.280 23.004 70.000 

30/09/1399 271.453.017 11.291.593 234 234 5.150.600 73.580 70.000 

 وضعیت نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطالعات شرکت 
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 اطالعات مقایسه ای پیش بینی های درآمد هر سهم و عملکرد واقعی ) به شرح جدول ذیل (

 ست :و عملکرد واقعی آن به شرح زیر بوده ا 30/09/1399اطالعات 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 

30/09/1399 

 عملکرد واقعی

30/09/1399 

 228.506 135.126 فروش

 (107.113) (90.521) بهای تمام شده کاالی فروخته شده

 (22.554) (20.499) هزینه های اداری ،توزیع و فروش

 (1.122) 320 خالص سایردرامدها

 0 0 هزینه های مالی

 20.650 6،800 خالص سایردرامدهای غیرعملیاتی

 118.367 31.226 سود ویژه قبل از مالیات

 (21.986) (4.885) مالیات

 96.381 26.341 سود خالص

 اطالعات و نقد شوندگی سهام

یابی سازمان بر اساس ارز 30/09/1399الی منتهی به وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطالعات در سال م

 بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است :

8139 سال در رتبه 1399رتبه در سال  شرح  

 تعداد روزهای گشایش نماد
234 225 

 225 234 تعداد روزهای معامالتی

88/3 نسبت حجم معامالت به میانگین موزون سرمایه  36/2 
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 30/09/1399درسال مالی منتهی به   شرکت سهام قیمت دنمودار رون

 

 

 

 

 

 

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

1
39
9
09
3
0

1
39
9
09
2
2

1
39
9
09
1
2

1
39
9
09
0
4

1
39
9
08
2
6

1
39
9
08
1
8

1
39
9
08
0
7

1
39
9
07
2
8

1
39
9
07
1
9

1
39
9
07
0
9

1
39
9
07
0
1

1
39
9
06
2
4

1
39
9
06
1
6

1
39
9
06
0
4

1
39
9
05
2
7

1
39
9
05
1
9

1
39
9
05
0
8

1
39
9
04
3
1

1
39
9
04
2
3

1
39
9
04
1
5

1
39
9
04
0
7

1
39
9
03
2
7

1
39
9
03
1
9

1
39
9
03
1
0

1
39
9
02
2
9

1
39
9
02
2
1

1
39
9
02
1
3

1
39
9
02
0
2

1
39
9
01
2
5

1
39
9
01
1
7

1
39
8
12
2
7

1
39
8
12
1
3

1
39
8
12
0
4

1
39
8
11
2
6

1
39
8
11
1
2

1
39
8
11
0
1

1
39
8
10
2
2

1
39
8
10
1
0

روند قیمت سهام 



 

 

 
 شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار ) سهامی عام (

 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

 1399آذر  30برای سال مالی منتهی به 

 

12 
 

 

 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 یونلت کوره با محصوالت دیتول ، یانرژ افتیباز و یساختمان لحمصا 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 ان صنعت نیا در آمار ارائه لذا ندارد وجود هدف بازار و یخلدا بازار کل در فروش و دیتول زانیم از یقیدق آمار کهیآنجائ

مالی قبل  سال اب سهیمقا در الیر ونیلیم 228.506 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  95 ،حدود

   

 نوع   

30/09/1399 30/09/1398 

کل بازار 

 داخلی

سهم شرکت در بازار 

 داخلی
 صادرات

کل بازار 

 داخلی

سهم شرکت در بازار 

 داخلی
 صادرات

میلیون  محصول

 ریال

میلیون  درصد میلیون ریال

 ریال

میلیون  میلیون ریال

 لریا

 میلیون ریال درصد

 ---- ---- 254 ---- ---- ---- 1 ----                8تیغه 

 ---- ---- 12.905 ---- ---- ---- 24.093 ----         10تیغه 

 ---- ---- 152 ---- ---- ---- 2 ---- 13تیغه 

 ---- ---- 66.007 ---- ---- ---- 173.553 ----            15تیغه 

 ---- ---- 1.873 ---- ---- ---- 4.421 ---- 20تیغه 

 ---- ---- 30.118 ---- ---- ---- 24.099 ----          20بلوک 

 ---- ---- 6.115 ---- ---- ---- 2.337 ---- 25بلوک 

   117.424    228.506 جمع فروش
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 محیط حقوقی شرکت
 کت عبارتند از :مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شر     

                                                                             اساسنامه شرکت -

 معامالت نامه نییآ    -                                                                                قانون تجارت -

                              یور بهره نامه نییآ    -                  وی سازمان بورس اوراق بهادارقوانین و مقررات اعالمی و ابالغی از س -

 یین نامه تنخواه گردانا    -                                                                 قانون مالیات های مستقیم -

 رفاهییین نامه آ    -                                                              قانون مالیات بر ارزش افزوده  -

 یین نامه اموال     آ     -                                                               قانون کار و تامین اجتماعی  -

 یین نامه استخدامیآ     -                                                                    مصوبات مجمع عمومی  -

   مصوبات هیات مدیره -

   دیام یگذار هیسرما تیریمد گروه شرکت طرف از یابالغ یها دستورالعمل -

 ثیر قابلار می رود تأضمناً اهم ضوابط و مقررات وضع شده طی سال مالی مورد گزارش که تأثیر قابل مالحظه ای بر فعالیت شرکت داشته و یا انتظ

 مالحظه ای بر فعالیت شرکت داشته باشند وجود نداشته است .

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

 برای : تشریح دالیل تغییرات عمده

 یان شامل :( اقالم صورت سود و ز1

 30/09/1398 30/09/1399 شرح

 117.424 228،506 عملیاتی درآمدهای

(107،113) عملیاتی درآمدهای شده تمام بهای  (74،910)  

 42،514 121،393 ناخالص سود

(22،554) عمومی و اداری فروش، های هزینه  (18،465)  

(812) (1.122) عملیاتی اقالم سایر  

.97 عملیاتی سود 717 3723،2  

650،20 غیرعملیاتی های هزینهو  درآمدها سایر  7،110 

367،118 مالیات کسر از قبل سود  30،347 

(21،986) درآمد بر مالیات  (5،233)  

 25.114 96.381 خالص سود
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 ( آمار تولید و فروش ) به تفکیک محصوالت عمده (2

 الف( تولید

 نوع محصول

 سال مالی

30/9/1399 

 قالب

 سال مالی

30/9/1398 

 قالب

 درصد تغییرات نسبت

 به سال قبل

 -99 45.451 370 13تیغه 

 +37 14.895.688 20.454.882 15تیغه 

 +22 341.170 416.521 20تیغه 

 -51 2.728.389 1.326.733 20بلوک 

 -72 432.858 123.080 25بلوک 

 -99 131.557 410 8تیغه 

 -10 4.549.019 4.077.061 10تیغه 

 +14 23.124.132 057.399.26 جمع

 +6 12.087.815 413.800.12 جمع همگن شده به بلوک
 

 ب(فروش  

 نوع محصول
 30/9/1398سال مالی  30/9/1399سال مالی 

 میلیون ریال قالب میلیون ریال قالب

 254 131.557 1 410 8تیغه 

 12.905 4.602.369 24.093 4.077.061 10تیغه 

 152 49.301 2 370 13تیغه 

 66.007 15.262.938 173.553 20.454.882 15تیغه 

 1.873 345.520 4.421 417.171 20تیغه 

 30.118 2.805.251 24.099 1.326.733 20بلوک 

 6.115 435.970 2.337 123.080 25بلوک 

 117.424 23.632.906 228.506 26.399.707 جمع

  12.365.420  12.800.804 جمع همگن شده به بلوک
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 ( آمار خرید و مصرف مواد اولیه عمده3

 جدول مقداری و ریالی خرید و مصرف مواد اولیه :

 شرح
30/09/1399 30/9/1398 

 یلیون ریالم -مبلغ  تن -وزن  یلیون ریالم -مبلغ  تن -وزن 

 9.521 204.850 14.625 178.416 خرید خاک

 6.464 149.064 10.158 157.201 خاک مصرفی 

 

 ( تغییرات در سرمایه گذاری ها شامل :4

 

 شرح
 30/9/1398سال مالی  30/9/1399سال مالی 

 میلیون ریال میلیون ریال

 3.965 20.007                                          الف( تغییرات دارایی های ثابت                               

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

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

 6.540 6.540                              شرکت                           د( تغییرات در داراییهای مولد

 

 ( تغییرات در ساختار سرمایه و سیاست های تأمین مالی شامل :5

 شرح
 30/9/1398سال مالی  30/9/1399سال مالی 

 میلیون ریال میلیون ریال

 49.514 71.881                             الف( تغییرات در حقوق صاحبان سهام                            

 4.515 603                               لند مدت                             ب( تغییرات در بدهی های ب
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 ( تغییرات در وضعیت نقدینگی شامل :6

 شرح
 30/9/1398سال مالی  30/9/1399سال مالی 

 میلیون ریال میلیون ریال

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

 سال قبل در مقایسه با

228.506 117.424 

 48.517 112.232                          ب( وضعیت جریان های نقدی عملیاتی در مقایسه با سال قبل         
 

 ( بیان سیاستهای تأمین مالی و سیاست های اعتباری شرکت7

 و غیر می باشد. شرکت از منابع داخلی خود در امور جاری استفاده می نماید و فاقد تعهدات بانکی
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       ( نسبت های مالی شامل :8  

 شرح           
واحد 

 سنجش
 30/9/1398 30/09/1399 نحوه محاسبه

 الف ( نسبت های نقدینگی

 48/2 55/2 دارایی های جاری / بدهی های جاری مرتبه نسبت جاری

 11/2 24/2 دارایی های آنی / بدهی های جاری مرتبه آنینسبت 

 05/1 50/1 نقد حاصل از فعالیت عملیاتی / بدهی های جاری مرتبه نسبت گردش نقدی

     اهرمیب ( نسبت های 

 52/0 34/0 بدهی ها / دارایی ها مرتبه نسبت کل بدهی

 48/0 66/0 / دارایی ها حقوق مالکانه مرتبه نسبت مالکانه

 ج( نسبت های فعالیت

 83/0 06/1 مدهای عملیاتی / متوسط دارایی هادرآ مرتبه نسبت گردش دارایی ها

 مرتبه گردش موجودی ها نسبت
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی / متوسط 

 موجودی مواد و کاال
90/5 52/5 

 66 86/61 / نسبت گردش موجودی ها 365 روز گردش موجودی ها دوره

 43/4 26/13 درآمدهای عملیاتی / متوسط مطالبات مرتبه گردش مطالبات نسبت

 82 21 / نسبت گردش مطالبات 365 روز دوره وصول مطالبات

 د ( نسبت های سودآوری 
  

  

 38/21 18/42 سود خالص / درآمدهای عملیاتی درصد نسبت سود خالص

 91/17 91/44 سود خالص / متوسط دارایی ها درصد سرمایه گذاری نسبت بازده 

 59/31 75/68 الص / متوسط حقوق مالکانهسود خ درصد نسبت بازده حقوق مالکانه 

 78/1 16/1 نقد حاصل از فعالیت عملیاتی / سود خالص مرتبه  نسبت نقد شوندگی سود

     نسبت های ارزش بازار ( و

 558 1.377 / میانگین موزون تعداد سهام عادی سود خالص ریال (EPS) سود هر سهم

 350 --- مومی عادی سالیانهمصوبه مجمع ع ریال (DPSسود نقدی هر سهم )

 ریال جریان نقدی هر سهم
نقد حاصل از فعالیت عملیاتی / میانگین موزون 

 تعداد سهام عادی
1.603 995 

 22/41 44/53 قیمت پایانی / سود هر سهم مرتبه نسبت قیمت به سود هر سهم
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 به خدمات پس از فروشفعالیت مربوط (9

در  ا برای تسهیلاز آنجائی که محصوالت تولیدی این شرکت در دیوار چینی  و پوشش طبقات ساختمانهای نوساز مورد استفاده قرار میگیرد  لذ

اشتن ت و بهمراه دامور مشتریان، ناوگان حمل محصوالت و تحویل محموله به مشتریان در محل کارگاه انها تجهیز گردیده که با هزینه حمل ثاب

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

 اطالعات مربوط به معامالت با اشخاص وابسته(10

 معامالت با اشخاص وابسته

 اشد.ب که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده بشرح ذیل می باسایر اشخاص وابسته  معامالت    

 

  اطالعات تعهدات مالی آتی شرکت(11

 میلیون ریال 6،846                                                                                 تکلیفی  مالیاتارزش افزوده و اداره دارایی 

 

 

 

 

 

 

 

نوع وابستگینام شخص وابستهشرح
مشمول 

ماده 129
سایردریافت وجهتامین نیرو

 -   1,000  1,310 عضو هیات مدیره مدیریت سرمایه گذاری امید

  -   1,000  1,310

 -  - 29,009   -  شرکت همگروه شرکت خدماتی آینده اندیش نگر

  29,009 -  - 

  29,009  1,000  1,310

 جمع

 جمع
 شرکتهای اصلی و نهایی

 شرکت های تحت کنترل مشترک

 جمع کل
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 اطالعات مربوط به هیئت مدیره

 نام و نام خانوادگی 

 (نماینده شخصیت حقوقی)
 سمت

موظف / غیر 

 موظف

تحصیالت/مدرک 

 حرفه ای
 سوابق مهم اجرایی

میزان مالکیت 

در سهام 

 شرکت

)سرمایه گذاری  مصطفی رقیمی

 (ساختمانی سپه

رئیس هیئت 

 مدیره
 دکترای زمین شناسی غیر موظف

عضو هیئت علمی و معاون 

 آموزشی دانشگاه گلستان
0.006 

 توسعه گوهران امید سرمایه گذاری 
ب رئیس نائ

 هیئت مدیره
    غیر موظف

)شرکت گروه مدیریت  حمید رضا آزادی

 سرمایه گذاری امید(

عضو هیئت 

مدیره و 

 مدیرعامل

 موظف
فوق لیسانس مدیریت 

 دولتی

عضو هیئت مدیره و معاون 

اقتصادی و بازرگانی شرکت ها 

 و سازمان های مختلف

51 

توسعه تجارت بین )فریبرز مسعودی 

 (یا امیدالملل زرین پرش

عضو هیئت 

 مدیره
 دکترای زمین شناسی غیر موظف

عضو هیئت علمی دانشگاه 

 شهید بهشتی
0.003 

 (سرمایه گذاری سپه)کریم جعفرنژاد 
عضو هیئت 

 مدیره
 حسابداریفوق لیسانس  غیر موظف

رئیس حسابداری شرکت گروه 

و  مدیریت سرمایه گذاری امید

 عضو هیئت مدیره شرکت ها
0.03 
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زار جلسه برگ 6باشد که در طی سال مالی مورد گزارش تعداد  بهادار می اوراق و شرکت دارای کمیته حسابرسی بر اساس منشور سازمان بورس-1

 شده است.

 است . جلسه  بوده 17مورد گزارش تعداد جلسات هیات مدیره در سال مالی -2

دارد تعیین  در صد سهام شرکت را درمالکیت خود 50ه که بیش از هامدار عمدتوسط سحقوق و مزایای مدیر عامل و عضو هیات مدیره موظف -3

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

 

 شرکت نظام راهبری 

 جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت

 سمت نام خانوادگینام و 
سابقه اجرایی در  تحصیالت/مدرک حرفه ای

 شرکت

 سوابق مهم اجرایی

 مدیرعامل حمیدرضا آزادی
مدیریت فوق لیسانس 

 دولتی
 مدیر عامل 

مدیریت در پروژه های صنعتی  نصب و راه اندازی کارخانجات 

 صنعتی

 مدیر کارخانه جمشید کم 
لیسانس مهندسی فوق 

 زلزله
  مشارکت در نصب و راه اندازی کارخانه مرجان کار همدیریت کارخان

 حسابرسی و مدیرت مالی در شرکت ها  مدیریت امور مالی لیسانس حسابداری مدیر مالی جبار خوجه

 

 علی البدلو حسابرس و بازرس قانونی اطالعات مربوط به 

 508و شماره ثبت  10260103000با شناسه ملی  تحقیق کاربردحسابرس : موسسه  حسابرسی الف( نام 

بلغ قرارداد متفویض گردیده که ب( تعیین حق الزحمه و هزینه حسابرسی میان دوره ای و برای سال مالی مورد گزارش به هیات مدیره شرکت 

رخ مو 155/99و شماره   01/06/1399مورخ  151/99میلیون ریال طی مصوبه شماره  350میلیون ریال و پایان دوره  132میان دوره ای 

 هیات مدیره تعیین گردیده است. 30/09/1399

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

 گردد. استفاده نمی (1347)مصوب سال اصالحیه قانون تجارت  149خدمات کارشناسی در عملیات حسابرسی موضوع ماده د( از 

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

 یتکنولوژ رییتغ سکیر

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

 مصرف%  25 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 ارقب به نسبت مجموعه از یتیریمد یبانیپشت و شودیم افتی باز یتونل کن خشک یبرا آن حرارت مازاد و دهد یم کاهش را یانرژ

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

ش هایی از خط جابجایی تولید  با اصالح بخ -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 بخشجابجایی  خط -ظرفیت خروجی از پرس را میتوان افزایش داد ج

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

گیرانه تعمیرات پیش فرسودگی کارایی قبلی را ندارند با اینکهالزم به توضیح است با عنایت به قدمت فعالیت شرکت ماشین آالت موجود به دلیل 

سال  20د ونلی نیز حدوانجام میپذیرد ولی توقفات تولید در امور مکانیکی و برقی افزایش یافته که باعث گردیده حجم تولید کاهش یابد و کوره ت

  کار میباشد.در حال بدون وقفه روشن و 

 ریسک تغییرات در ظرفیت تولید

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

ه و  رات پیشگیرانندارند مدیریت شرکت به منظور جلوگیری از کاهش ظرفیت عملی مورد انتظار اقداماتی در جهت حفظ توان عملیاتی نظیر  تعمی

ینکه تولید در ااینحال با  ابرنامه ریزی شده را در امور مکانیکی و برقی در دستور کار قرار داده  که باعث گردیده حجم تولید تثبیت گردد ب توقفات

با و  ای خط میباشدسه شیفت کاری انجام میشود لذا نیاز به بررسی و بهبود  عملکرد کوره تونلی ، پرس و دستگاه سیتینگ که اصلی ترین بخش ه

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

 ریسک نرخ فروش 

  یدولت امکانات از و است مرسوم یگذار متیق در 3 درجه محصوالت به کشور در که باشد یم یمحصوالت از دسته آن جزء آجر دیتول کهیآنجائ از

  ارسال صمت دارها به و میوتنظ هیته استان در ینیماش آجر کنندگان دیتول صنف توسط ابتدا فروش نرخ شود، ینم یا استفاده چیه دهایبس سو و

 و خاک دیخر زا اعم مختلف یبخشها در متهایق شیافزا و محصوالت مصرف جهت به یفعل بازار مناسب تیوضع به تیعنا با رسد یم دییتأ  به و

 نفوذ به  تیعنا با هک ابدی شیافزا آن اساس بر زین فروش متیق یستیبا یم  افتد یم اتفاق کباری وقت چند هر که یوانرژ ها هیکرا ه،یاول مواد

 .باشد یم انجام حال در متیق شیافزا یبرا الزم شرکت،اقدامات محصوالت بودن برند و صنف در شرکت
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   یقانون مالحظات سکیر

ه ح وز  یک ان علم   ح وزه اس ت . ار   نی  به ا یتخصص ریغ گرانی؛ اجازه ورود باز رانیان در امعمول حوزه ساختم ریغ یها دهیاز مشکالت و پد یکی

 گ اه یاز جا لی  ارک ان؛ ب ه ه ر دل    نی  از ا کیاست. هر  «ییو اجرا یحوزه خدمات مهندس»و  «یو قانون یشهر تیریمد »؛«گذار هیسرما»ساختمان 

 نینق وا  و مق ررات  عم ومی،  مقرات و قوانین استثناء بهلذا  صنعت خواهد شد نیر انامتجانس د یها دهینباشد باعث بروز پد دارمناسب خود برخور

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

 . است هنخورد 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

ر سطح استان های جدید تمام اتوماتیک با ظرفیت باال به  بهره برداری رسیده و محصوالت آن در سطح گسترده د تولیدی واحدیک  1397 سال در

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

یل نده نیز به دلنمی رسد در سال آی بنظرحاکم بر بازار مسکن و پایین بودن نرخ فروش محصوالت ازظرفیت ایجاد شده استفاده نمی نمایند و 

 وندد.شرایط خاص در اقتصاد، بهبود با اهمیتی به وقوع به پی

 رقابت و وضعیت رقابت در صنعت اجر  ریسک

انسته کتهاست که تودر میان واحدهای صنعتی تولید آجردر استان گلستان شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار یکی از تواناترین و بزرگترین شر

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

ناخته شفیت، یکی از طوالنی حضور در بازار آجر منطقه و داشتن تکنولوژی باالی تولید و تولید محصوالت  باکی این شرکت به لحاظ داشتن سابقه

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

اضر در حند و در حال می توانند با ظرفیت کامل تولید داشته باشبطورکلی به دلیل شرایط حاکم بر بازار حتی کارخانجات مهم در بازار هدف هم ن

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

 شد.واحد تولیدی در منطقه،سهم مناسبی از بازار هدف را در اختیار داشته با 30بیش از 

 رضه می نماید.ا به بازار علذا سایر شرکتها به دلیل کیفیت پایین توان رقابت را نداشته و این شرکت در حجم بیشتر و با نرخ باالتر محصوالت خود ر

 ریسک تامین مواد اولیه

هد ولی به جهت برخورد معدن درصد بهای تمام شده محصوالت را به خود اختصاص می د10با 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 

سب در نزدیکی کارخانه که محدودیت هایی که در ادارات ذیربط دراخذ مجوز و تامین خاک وجود دارد  و کم بودن معدن قابل برداشت با خاک منا

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

 برداشت اخذ گردیده است.

سافت ه دلیل بعد متعیین قیمت مواد اولیه از مجموعه بهای خاک ،کندن و بارگیری و حمل ان تا محل باکس فیدر میباشد که عمدتا هزینه حمل ب

 .میت نمی باشدبر قیمت تمام شده چندان حائز اهمعدن تا مقصد هزینه مواد اولیه را دچار تغییرات میکند و قیمت خاک از نظر اثر گذاری 

 ریسک ورود کاالی جانشین

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

ش های  درصد پوش 95رنصب و کم وزن بودن آن باعث شده   حدود استایرن (که  جایگزین بلوکهای سقفی سفالی گردیده به دلیل سرعت د

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

دیده متر تولید گرسقفی از محصوالت سفالی )تیغه ( با حجم و وزن کتحت تاثیر  این محصول به شدت کاهش پیدا نموده است. لذا جایگزین بلوک 

 که منجر به کاهش ظرفیت تولید نیزمیگردد.

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

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

 گزارش عملکرد اجتماعی شرکت 

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

 درصد صرفه جویی می گردد . 25سوخت درمقایسه با کارخانجات مشابه تا حدود  نظر مصرف برق و

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

 (  انجام اندازه گیری ساالنه زیست محیطی و ایمنی و بهداشت 1

 کارخانه ( برنامه ریزی ، هماهنگی و جمع آوری قطعات و مصادیق آلودگی تصویری از سطح 2

 متر مربع  20000( ایجاد فضای سبز در محیط کارخانه بمساحت 3

 ( رسیدگی به فضای سبز و درختان در محیط کارخانه 4

 ( پاکسازی کلی کارخانه 5

 ( اخذ تائیدیه از اداره کل حفاظت محیط زیست استان مبنی بر عدم آلودگی محیط زیست در محیط کارخانه 6

 نرژی آن .وره تونلی توسط کانالهای هوا به خشک کن بمنظور جلوگیری از آلودگی محیط زیست و استفاده از ا( باز یافت حرارتی از ک7

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

 ( کلیه کارکنان شرکت تحت پوشش بیمه حوادث و بیمه عمر قرار دارند .1

 ارند.ئولیت قرار دماموریت شرکت میباشند تحت پوشش بیمه مس ه درداخل کارخانه حضور دارند و یا جهت انجام امور اداری در( کلیه افرادی ک2

 ( اغلب پرسنل تحت پوشش بیمه هزینه های تکمیلی درمانی بیمارستانی قرار دارند.3

 ( پرداخت وامهای ضروری مناسب به کارکنان .4
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 مقاطع مختلف  در یه کارکنان به مناسبتهای خاص ورایگان به کل ( تحویل کاالی5

 ( ادامه اجرای برنامه بهداشت کار درباره کلیه کارگران کارخانه به منظور حفظ سالمتی آنان.6

 

 فعالیت های توسعه منابع انسانی

 ندمان کاری.زایش بهره وری و راالف( برگزاری دوره های آموزشی تخصصی جهت بهبود و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات کارکنان ،به منظور اف

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

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

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

 قوق درخواستیدشواری انجام می شود و امکان همکاری افراد متخصص و با تجربه بدلیل بعد مسافت با مراکز صنعتی کشور و تامین انتظار ح

 نعت میسرنمی باشد  .متناسب با نوع ص

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

  مقطع تحصیلی                            

 طبقه بندی پرسنل                     
 جمع لیسانس و باالتر فوق دیپلم دیپلم متوسطه و راهنمائی ابتدائی و

 1 1 ---- ---- ---- رشدمدیر ا

 2 2 ---- ---- ---- مدیر میانی

 7 7 ---- ---- ---- کارشناس

 14 8 4 2 ---- تکنسین

 24 2 6 14 2 کارگر ماهر

 61 ---- 4 16 42 کارگر نیمه ماهر

 110 20 14 32 44 جمع

 ای محلی استخدام گردیده اند .سال میباشد و عمدتاً از نیروه  9میانگین سوابق کاری نیروهای شاغل درکارخانه 
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 اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع

           رفتهــگانجام ات ـدامــقا                                              عـــمـــجف مالیـــتک                                        ردیف

 .ت می گردددر دست اقدام بوده و رعای            شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهاداررعایت کامل دستورالعمل حاکمیت شرکتی        1

 پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود

 میلیون ریال         96.381 الف( 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        9.638           ج( میزان سود قابل تقسیم                                                                                 

 (   ابل تقسیم با توجه به وضعیت نقدینگی و توان پرداخت سود)بر اساس دستورالعمل انظباطی ناشراند(حداکثر سود ق

                                                                                            میلیون ریال                                              9.638                                                                                                                                                                                                 

 یلیون ریالم        9.638 .                                        ( پیشنهاد تقسیم سود                                                      ه

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

 سال جاری)شامل زمانبندی پرداخت وشیوه پرداخت آن(.
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 برنامه های آینده شرکت

هت دیده و لذا جد فروش جزء  برنامه های استراتژی شرکت انتخاب گراجرای سیاست های تشویقی برای عاملین و توسعه فعالیت های پیشبر الف(

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

 عمال نماید.ن میزان فروش راهکارهای تشویقی بیشتری را ابه منظور ایجاد انگیزه در آنها و باال برد و تعداد عاملین را توسعه داده

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

 . گردد الت به جهت تولید انبوه برنامه ریزی میآمحصوالت جدید با شرایط ماشین 

 نامه ریزی برای آموزش نیروهای متخصص.بر ج(

 مواد اولیه برای سنوات آتی شرکتبرنامه ریزی برای خرید  د(

 شرکت بشرح ذیل میباشد. 30/9/1400گزیده داده های مربوط به بودجه سال مالی  (ه

 نوع محصول
  و فروش تعداد تولید

 قالب

 مبلغ فروش

 میلیون ریال

 4 500 8تیغه 

000،600،11 10تیغه   89.738 

 6 500 13تیغه 

000300.20. 15تیغه   235.500 

 7.737 500.000 20تیغه 

 37.060 1.455.000 20بلوک 

000164. 25بلوک   5.075 

 9،000 966،000 خرپا

 120.384 000986.34. جمع فروش
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 صورت سود و )زیان(                     

 رحـــــــــــش

پیش بینی سال مالی 

30/09/1400 

 میلیون ریال

واقعی سال مالی 

30/09/1399 

 میلیون ریال

 228.506 384.120       درآمد حاصل از فروش                             

 (107.113) (192.689)   بهای تمام شده کاالی فروخته شده                 

 121.393 191.431          سود نا خالص                                    

 (22.554) (28.144) هزینه های اداری عمومی و فروش              

 (1.122) 360                 سایر اقالم عملیاتی                             

 97.717 163.648        سود عملیاتی                                    

 20.650 10.000               عملیاتی           سایر درآمدها و هزینه های غیر 

 118.367 173.648         سود قبل از مالیات                              

 (21.986) (32.730) مالیات

 96.381 140.918         سود خالص                                       

 EPS)                 )           2.013 1.377سود هر سهم     
 

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

 شرکت  ااطالعات تماس ب

 نرسیده به روستای باغ گلبن،  نصرآباد گنبد ، جاده 4کیلو.متر گرگان ، 

 017-32164528تلفن : 

 info@marjankarco.irآدرس پست الکترونیکی : 

 اران با شرکت :امور روابط سرمایه گذه اطالعات مربوط ب

 بهرامیاحمد  –حبیب کریم زاده مسئول پاسخگویی : 

 


