روزنامه صبح ایران

گزارش ويژه

سازمان آگهیها8901 :

شنبه  5خردادماه 1397
سال شانزدهم شماره ؟؟؟

agahi@den.ir
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در مجمع عمومی عادی ساالنه مطرح شد

مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت صنایع الستیکی
سهند با حضور اکثر سهامداران این شرکت در محل هتل
هما برگزار شد.
در این جلسه که ریاست آن بر عهده دیانت پی بود،
آقایان بردگر و شریفیان بر این جلسه نظارت کردند.
در این جلسه گزارش هیات مدیره از سوی مهندس
رحمانی مدیرعامل شرکت صنایع الستیکی سهند به
استماع حاضران رسید .مدیرعامل این شرکت در این
گزارش ضمن اشاره به اینکه تولید تسمه نقالههای سنگین
و نیمه سنگین از جمله توانمندیهای این شرکت به شمار
میرود ،تصریح کرد :الستیکی سهند یک شرکت  60ساله
است و ما در تالش هستیم که با راهاندازی و توسعه واحد
تحقیقات این شرکت را از گذشته مجهزتر کنیم .وی با
اشاره به اینکه تنوع محصول در الستیکی سهند بستگی
به سفارشهایی دارد که از مشتریان دریافت میکنیم،
خاطرنشان کرد :ما در برنامهریزیهای جدید به انجام
رسیده در هیات مدیره و کارخانه هدف بازیابی بازارهای از
دست رفته خودمان به ویژه بخش معدن و صنایع معدنی
را مدنظر قرار دادهایم.
مهندس رحمانی با اشاره به تولید محصوالتی نظیر
ورقهای الستیکی ،کفپوشهای صنعتی ،انواع تسمه
نقالههای صنعتی ،قطعات الستیکی ،رابر الینینگ و
کامید تصریح کرد :این شرکت توانمندی تولید انواع تسمه
نقالههای لبه بسته و باز را دارد.
وی گفت :این شرکت در بدو تاسیس در سال  1338با 5
میلیون ریال آغاز به کار کرده است و در حال حاضر سرمایه
شرکت به  350میلیارد ریال میرسد.
رحمانی از تولید تسمه نقالههای فوق سنگین با ضخامت
 30میلیمتر در شرکت الستیکی سهند برای نخستین بار
در کشور خبر داد و اظهار کرد :عالوه بر این رکورد ثبت
شده دیگری در خصوص طراحی و تولید تسمه نقاله
عرض  2متری برای نخستین بار در کشور را از آن خود
کردهایم .وی به رشد تولید محصوالت سهند از یکهزار و
 665تن در سال  95به  2هزار و  25تن در سال  96اشاره
کرد و افزود :در برنامه کاری سال  97تولید تسمه نقاله
سیمی (استیل کورد) را در دستور کار داریم که در تالش
هستیم از سازندهها و کارخانههای تولیدکننده داخلی
کمک بگیریم.
وی به اهمیت فروش و بازاریابی در هر بنگاه اقتصادی
اشاره کرد و گفت :در برنامه آتی شرکت بهبود فرآیند
خدمات پس از فروش به طور ویژه مورد توجه قرار دارد.
در این جلسه پس از استماع گزارش هیات مدیره گزارش
حسابرس و بازرس قانونی به همراه توضیحات قاسم عابد
زاده مدیر مالی سهند در خصوص گزارش حسابرسی
صورت های مالی قرائت شد و پس از آن صورتهای مالی
 96سهند به تصویب حاضران جلسه رسید .تقسیم مبلغ
 40ریال سود به ازای هر سهم از دیگر مصوبات این جلسه
بود .عالوه بر این روزنامه «دنیای اقتصاد» بهعنوان روزنامه
کثیراالنتشار سهند انتخاب شد.

تقسیم  40ریال سود به ازای هر سهم «سهند»

بررسیهای تجارت جهانی نشان میدهد که بزرگترین
تولیدکنندگان و عمده صادرکنندگان تسمه نقاله به ترتیب
کشورهای چین ،آمریکا ،ژاپن و ایتالیا هستند .همچنین
کشورهای آمریکا ،آلمان و فرانسه نیز عمده واردکنندگان
انواع تسمه نقاله هستند.
واردات انواع تسمه نقاله توسط کشورهای منطقه
خاورمیانه در سالهای گذشته حدود  67هزار تن بوده
است.
میزان مصرف ساالنه انواع تسمه نقاله در کشور حدودا
 10/2هزار تن است که از این میزان  86درصد منجید دار
و  14درصد استیل کورد است .کشورهای چین و منطقه
اروپا نیز به ترتیب رتبههای نخست و دوم تامین انواع تسمه
نقاله در بازار ایران را دارند.
در رابطه با واردات تسمه نقالههای استیل کورد ایران در
جایگاه بیستم عمده واردکنندگان و در خصوص منجیددار
در جایگاه بیستوهفتم قرار دارد 41 .درصد تقاضا برای
تسمه نقاله در جهان به منطقه  APACاختصاص دارد.
بررسیهای بازار جهانی تسمه نقاله نشان میدهد که
براساس پیشبینیهای بینالمللی میزان تقاضا تا افق
 2020ساالنه حدود  4درصد افزایش خواهد داشت که این
رشد عمدتا مرهون رشد تقاضا در بخش استیل کورد است.

مرور کلی بر وضعیت رقابتی و جایگاه شرکت

جدول میزان فروش شرکت سهند
گروه محصول

سال 96

سال 95

تسمه نقاله

144/341

190/962

قطعات

68/122

20/910

جمع

212/463

211/872

در صنعت الستیک

شرکت صنایع الستیکی سهند با بیش از نیم قرن تجربه
در زمینه تولید قطعات ،کفپوش و ورقهای الستیکی
و همچنین حدود  30سال تجربه تولید تسمه نقاله،
نخستین و بزرگترین تولیدکننده انواع نوار نقاله در کشور
است .با توجه به ایجاد زیرساختهای جدید در سالهای
اخیر ،امکان تولید نوار نقاله از ضخامت  5-30میلیمتر
و عرض  200سانتیمتر و همچنین گریدهای مختلف
از قبیل ضدسایش ،مقاوم در برابر حرارت ،ضداسید و
آجدار فراهم شده است .تولیدکنندگان نوار نقاله در ایران
شامل شرکت صنایع الستیکی سهند ،شرکت تولیدی
الستیکی دنا و شرکت زرین بسپار بوده که حدود نیمی
از سهم بازار مصرف تسمه نقاله را تامین میکنند .لذا
نیمی از نیاز بازار از طریق واردات از کشورهای مختلف
صورت میپذیرد .همچنین وضعیت تکنولوژی شرکت و

مقایسه آن با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان به
شرح زیر است:
امروزه تکنولوژی صنعت الستیک در جهان وارد
مرحلهای بسیار پیچیده از لحاظ مهندسی ساخت،
تجهیزات و ماشینآالت شده است ،به طوری که شرکت
سهند نیز با تکنولوژی پیشرفته خود در ساخت انواع
ورقهای الستیکی و تسمه نقاله که دارای سیستم پخت
گردان و پخت پرسی است در کشور پرچمدار این صنعت
است .تکنولوژی پیشرفته جهان نیز در تولید تسمه نقاله،
سیستم پخت پرسی است که شرکت صنایع الستیکی
سهند دارای این تکنولوژی است که در ادامه مشغول الحاق
پرس پخت سیمی به این مجموعه است که بهزودی آن را
اجرایی خواهد کرد.
در مبحث تولید کفپو شهای ورزشی در سا لهای
نه چندان دور شرکت سهند با تولید انواع کفپوشهای

نام محصول

واحد

تسمه نقاله

تن

1.283

قطعات فنی

تن

742

303

جمع

تن

2.025

1.665

96

95
1.362

آمار مقادیر فروش
عملکرد شرکت

نام محصول

واحد

تسمه نقاله

تن

1.127

قطعات فنی

تن

844

298

جمع

تن

1.971

1.799

96

95
1.501

 -10انجام بازاریابیهای مستمر برای فروش مستقیم
محصوالت به مصرفکنندگان اصلی تسمه نقاله از قبیل
معادن و شرکتهای تولیدکننده فوالد در کشور.

برنامههای آتی شرکت

 اتمام عملیات ساختمانی ساختمان توزین وخمیرسازی
 اجرای سیستم پایپینگ ساختمان توزین وخمیرسازی
 نصب مخازن روغن و دوده در سالن انبارها و توزینمواد اولیه
 اتمام عملیات ساختمانی سالن انبارها نصب مابقی ماشینآالت خریداری شده از قبیلمیکسر  270لیتری و غلتکها
 خرید دستگاه پرس جدید برای تولید تسمه نقالههایسیمی به ارزش تقریبی  6میلیون یورو
 خرید و نصب دو دستگاه جرثقیل  8و  25تن برایسالن تولید  3و ساختمان خمیرسازی
 افزایش ظرفیت تولید قطعات به میزان  150درصد گسترش بازارهای فروش محصوالت در داخل و خارجکشور حداقل به میزان  20درصد نسبت به سال قبل
 گسترش نمایندگیهای فروش ،در مرکز استانهادر سراسر کشور
 افزایش کیفیت محصوالت به سوی استانداردهایجهانی
 ایجاد واحد توسعه و تحقیقات و توجه عمیق بهمحصوالت جدید و با کیفیت
 بهبود فرآیند خدمات پس از فروش تنوع سبد محصوالت از قبیل تولید گسکت بهبود فرآیند بازاریابی و تبلیغات آموزشهای خودکنترلی افزایش ظرفیت تولید با توجه به بهر هبرداری ازماشینآالت
 -خرید ساختمان دفتر مرکزی شرکت

شركت صنایع الستیکی سهند (سهاميعام)
ترازنامه در تاريخ  29اسفندماه 1396

صورت سود و زيان براي سال مالي منتهي به  29اسفندماه 1396

						
(تجديد ارائهشده)

میلیون ریال

میلیون ریال

موجودي نقد

2.639

7.476

پرداختنيهای تجاري و غیرتجاری

سرمايهگذاريهای كوتاهمدت

6.754

8.004

مالیات پرداختني

دریافتنیهای تجاری و غیرتجاری

160.057

222.856

سود سهام پرداختني

موجودي مواد و كاال

327.674

259.663

تسهيالت مالي

10.000

پيشپرداختها

14.701

8.214

پیشدریافتها

1.725

1.180

جمع داراييهاي جاري

511.825

506.213

391.605

374.276

داراييهاي غيرجاري:

بدهيها و حقوق صاحبان سهام

(تجدید ارائه شده)

1396/12/29

							

1396/12/29

1395/12/30

بدهيهاي جاري:

میلیون ریال

میلیون ریال

173.040

150.684

0

7.000

درآمدهای عملیاتی
بهاي تمام شده درآمدهای عملیاتی
سود ناخالص
هزينههاي فروش ،اداري و عمومي
سایر اقالم عملیاتی

206.840

204.967
10.445

سود عملياتي
هزينههاي مالي
ساير درآمدها و هزينههاي غيرعملياتي

جمع بدهيهاي جاري
بدهيهاي غيرجاري:

سرمايهگذاريهاي بلندمدت

99.868

99.840

ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان

6.451

5.970

داراييهاي نامشهود

2.321

2.498

جمع بدهيهاي غيرجاري

6.451

5.970

309.753

324.874

398.056

380.246

4.515

82

جمع داراييهاي غيرجاري

416.457

427.294

جمع داراييها

928.282

933.507

ساير داراييها

عملکرد شرکت

14001

شركت صنایع الستیکی سهند (سهامي عام)

1395/12/30

داراييهاي ثابت مشهود

آمار مقادیر تولید

 -1افزایش تولید و فروش محصوالت گروه قطعات فنی
از قبیل قطعات خودرو و کامپاند الستیکی
 -2انعقاد قرارداد  55میلیارد ریال فروش تسمه نقاله

		

داراييهاي جاري:

آمار تولید و فروش

اهم اقدامات انجام شده طی سال مالی منتهی به
1396/12/29

مرور کلی بر وضعیت و جایگاه صنعت الستیک
در جهان ،منطقه و ایران

داراييها

الستیکی در سطح کشور نیز مطرح بوده است ،اما امروزه با
پیشرفت تکنولوژی ،تولید کفپوشهای الستیکی کاهش
پیدا کرده و تکنولوژی کشور و جهان به سمت تولید
کفپوشهای پلییورتان و  PVCسوق پیدا کرده است
که تکنولوژی خاص خود را میطلبد که شرکت در حال
بررسی و مطالعه آن است .وضعیت انواع ورق الستیکی
با توجه به نیاز روزافزون صنایع و کارخانهها به این کاال
همواره مورد توجه دستاندرکاران قرار گرفته و تولید و
گسترش آن از اهم برنامههای آینده این شرکت است.

برای اولین بار در شرکت
 -3تولید تسمه نقاله با عرض  200سانتیمتر برای اولین
بار در کشور و مناقصه
 -4تولید تسمه نقاله فوق سنگین با ضخامت
30میلیمتر
 -5کاهش قابل توجه مطالبات اول دوره به طوری
که مبلغ  102میلیارد ریال از کل حسابهای دریافتی
 تجاری اول دوره ( 125میلیارد ریال) در سال 1396دریافت شد.
 -6پیگیری برای افزایش تعرفه واردات تسمه نقاله
 -7پیگیری برای جلوگیری از واردات تسمه نقاله بدون
رعایت مقررات کیفی استاندارد ملی تسمه نقاله
 -8پیگیری برای اخذ مصوبه هیات وزیران مبنی بر
ممنوعیت خرید خارجی کاالی تسمه نقاله
 -9اجرای سیستم مدیریت یکپارچه  MISو اخذ
گواهینامههای  2015-ISO 9001و ISO – 2015

جمع بدهيها

سود قبل از ماليات
ماليات بر درآمد
سود خالص

سرمايه ( 350میلیون سهم 1.000
ریالی تمام پرداخت شده)

350.000

اندوخته قانوني

16.575

15.627

سود انباشته

163.651

187.634

جمع حقوق صاحبان سهام

530.226

553.261

جمع بدهيها و حقوق صاحبان سهام

928.282

933.507

سال 1396
میلیون ریال
میلیون ریال
212.463
()134.519
77.944
()34.232
()28.099
()62.331
15.613
()2.732
6.084
3.352
18.965
0
18.965

سود پايه هر سهم:
عملياتي
غیرعملیاتی
سود پایه هر سهم

45
9
54

سال 1395
میلیون ریال
211.872
()124.429
87.443
()29.856
()28.487
()58.343
29.100
()503
3.452
2.949
32.049
0
32.049
85
8
93

گردش حساب سود (زیان) انباشته

حقوق صاحبان سهام:
350.000

(تجدید ارائه شده)

سود خالص
سود انباشته در ابتداي سال
تعديالت سنواتي
سود انباشته در ابتداي سال  -تعديل شده
سود سهام مصوب
سود قابل تخصیص
اندوخته قانونی
سود انباشته در پايان سال

194.731
()7.097
187.634
()42.000
()948

18.965

145.634
164.599
()948
163.651

32.049
298.453
()71.241
227.212
()70.000
157.212
189.261
()1.627
()1.627
187.634

