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 ماهیت کسب و کار بخش اول

 اتخاذشده برای دستیابی به آن اهدافاهداف مدیریت و راهبردهای  بخش دوم

 ها و روابطمهمترین منابع، ریسک بخش سوم

 اندازهانتایج عملیات و چشم بخش چهارم

هررای عملدرررد برررای ارزیررابی عملدرررد در مهمترررین مایارهررا و شررا   بخش پنجم

 مقایسه با اهداف اعالم شده
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 بخش اول

 ماهیت کسب و کار

 

 
 

 تاریخچه

-در اداره ثبت شرکت 23600شماره  با 2031اردیبهشت ماه سال  02در تاریخ ( سهامی عام)شرکت تولید فیبر ایران 

دفتر مرکزی . در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است 2016ها و مالكیت صنعتی به ثبت رسیده و در سال 

صنعتی انزلی واقع شده  -ستان بندر انزلی، منطقه آزاد تجاریشرکت در استان تهران، شهر تهران و کارخانه در شهر

 . است

 

 فاالیت اصلی شرکت 

 :اساسنامه عبارت است از 3موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 

 تولید و واردات انواع فیبر، نئوپان، تخته نیمه فشرده شاملLDF, MDF   وHDF   چوب پالستت و ستایر ،

 مختلف بطور خام، ساده، رنگی و روکش شدههای مصنوعات چوبی در ابعاد و ضخامت

 های طبیعی و مصنوعی مانند کاغذی، مالمینه و فرمیكتا و نیتز   تولید و واردات انواع روکش از جمله روکش

 تولید و واردات انواع چسب، الک، روغن جال، سمباده، بتونه و کلیه مواد مرتبط

    هتای پتیش ستاخته و انتواع     گی و اداری، خانته تولید و واردات انواع درب، پنجره، کابینتت، مبلمتان ختان

 .محصوالت چوبی در صنابع باال دستی و پایین دستی اعم از خام، نیمه ساخته و ساخته شده

 نماسازی داخلی و خارجی محیط های اداری و مسكونی با استفاده از محصوالت فوق 

 عات و بازیافتهایی با استفاده از ضایبرداری از جنگل و اجرای طرحاجرای طرح بهره 

 ها و مشتقات های صنعتی، برداشت و بهره برداری، فروش و صادرات آنکشت درختان، نهال، گیاهان و دانه

 تحصیل شده و ضایعات ناشی از آن

   تولید و واردات انواع قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز، سوله، انبار، وسائط نقلیه و تمامی تجهیزات مرتبط بتا

 هاآن

 درات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و ارائه کلیه خدمات مجاز وفق قوانین جاری کشورواردات و صا 

 داری و تمامی امور مرتبط با آن از جمله تخلیه و بارگیریانجام کلیه خدمات انبار 
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 تاداد کارکنان

 .نفر بوده است 02تعداد  03/21/2011تاریخ تعداد کارکنان و پرسنل شاغل در شرکت در 

 

 11/21/2011 03/21/2011 شرح

 60 02 تعداد کارکنان

 

 

 :باشدترکیب نیروی انسانی شرکت از لحاظ تحصیالت، سوابق کاری و تقسیم بندی سنی به شرح زیر می
 

 سوابق تحصیلی
 

 

 

 سوابق کاری
 

 11/21/2011 03/21/2011 سابقه کارکنان

 30 30 سال 23زیر 

 21 13 سال 13-22

 1 3 سال 11-12

 60 02 جمع

 

 تقسیم بندی سنی

 

 11/21/2011 03/21/2011 سن کارکنان

 13 11 سال 01 تا

 03 01 سال 13-06

 1 1 سال 13باالی 

 60 02 جمع

 11/21/2011 03/21/2011 سطح تحصیالت

 20 21 زیر دیپلم

 12 11 دیپلم

 1 1 فوق دیپلم

 21 21 لیسانس

 1 6 فوق لیسانس

 3 2 دکتری

 60 02 جمع
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 و ترکیب سهامدارانسرمایه 

هتر ستهم هتزار     یسهم به ارزش اسم 131،333شامل تعداد ) الیر ونیلیم 131مبلغ  سیشرکت در بدو تأس هیسرما

سهم به ارزش  2013303330333شامل تعداد ) الیر ونیلیم 201330333غ به مبل ریچند مرحله به شرح ز یبوده که ط( الیر

 . است افتهی شیافزا 03/21/2011به  یمنته یمالسال در ( الیر 2،333هر سهم  یاسم
 

 تاریخ افزایش
درصد 

 افزایش

 سرمایه قدیم

 (میلیون ریال)

 سرمایه جدید

 (میلیون ریال)
 محل افزایش سرمایه

 مطالبات حال شده  22،111  23،203 22 2012

 مطالبات حال شده  20،333  22،111 21 2011

 نقدیآورده مطالبات حال شده و   21،633  20،333 13 2013

 نقدی آورده اندوخته، مطالبات حال شده و  13،333  21،633 112 2011

 نقدیآورده مطالبات حال شده و   03،333  13،333 33 2013

 نقدیآورده مطالبات حال شده و  233،333 03،333 30 2011

 نقدیآورده مطالبات حال شده و  133،333 233،333 233 2010

 (طبقه زمین)تجدید ارزیابی دارائی ها  200360111 1330333 100 2010

 نقدیآورده مطالبات حال شده و  2،133،333 2،036،111 00،6 2011
 

به شترح جتدول زیتر     03/21/2011 مالی منتهی به سال پایان سهام شرکت در% 2سهامداران دارای مالكیت بیش از 

 :است

 نام سهامدار ردیف
03/21/2011 

 درصد تعداد سهام

 %61001 2010001360610 (سهامی عام) گذاری ملی ایرانشرکت سرمایه 2

 %6011 22002610110 (ع)سازمان خیریه درمانی جواداالئمه  1

 %2063 1103060163 مجتبی امجدیان 0

 %10001 32101310103 سایر 3

 %233 2013303330333 مجموع
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 رهیمد هیئتاطالعات مربوط به 

 رهیمد هیئت یجدول مربوط به مشخصات اعضا

 

 خانوادگینام و نام

 (نماینده شخصیت حقوقی)
 مدارک/تحصیالت سمت

تاریخ عضویت 

 مدیره هیئتدر 

 بهروز قاسمی

 (سرمایه گذاری ملی ایراننماینده شرکت )
 10/21/2011 دکتری مدیره هیئترئیس 

 علی منصوری

 (آلومتکنماینده شرکت )

 هیئت نائب رئیس

 مدیرعامل و مدیره
 10/21/2011 کارشناسی ارشد

 سهیال فروزانی

 (شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایراننماینده )
 10/21/2011 کارشناسی مدیره هیئتعضو 

 پریا اسدالهی نیک

 (نماینده شرکت آلومراد)
 10/21/2011 دکتری  مدیره هیئت عضو

 محمدرضا خبیری نوغانی 

  ((ع)جواداالئمه  یدرمان هیریسازمان خ ندهینما)
 10/21/2011 کارشناسی مدیره  هیئتعضو 

 

 

 به حسابرس مستقل و بازرس قانونی اطالعات مربوط

 

 (حسابداران رسمی) همیار حساب الیوسسه حسابرسی و خدمات مم بازرس اصلی

 (حسابداران رسمی) آزمون پرداز ایران مشهودموسسه حسابرسی  بازرس علی البدل

 انتخاب از طریق مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام فرآیند انتخاب
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 شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

 وضایت ماامالت و قیمت سهام

با نماد چفیبر درج شده و سهام آن ( محصوالت چوبی)در بورس اوراق بهادار تهران در گروه  2016شرکت در سال 

 حاخیر به شر های وضعیت سهام شرکت طی سال. مورد معامله قرار گرفته است 23/21/2016برای اولین بار در تاریخ 

   :زیر بوده است

 

 

 

 

 

 

 مالی دورهپایان                               

مالی  دوره

 منتهی به

تعداد سهام  

 معامله شده

ارزش سهام  

 معامله شده

تعداد  

روزهای باز 

 بودن نماد      

تعداد  

روزهای 

 معامله نماد

قیمت   ارزش بازار 

اسمی 

 سهم

 سرمایه 

 میلیون ریال  ریال  میلیون ریال      میلیون ریال    

               

11/21/2013 

 

 0،111،100  11،010  121  213  11،010  2،333  03،333 

03/21/2011 

 

 13،113،111  203،310  211  201  113،033  2،333  03،333 

11/21/2016  20،110،031  12،123  121  131  013،333  2،333  233،333 

 

11/21/2010 

 

11/21/2011 

 

03/21/2011 

 023،110،131 

 

2،323،161،322 

 

2000306130636 

 131،301 

 

3،101،312 

 

2101130101 

 132 

 

116 

 

111 

 211 

 

111 

 

111 

 

 1،311،312 

 

1،630،633 

 

1103160333 

 2،333 

 

2،333 

 

2،333 

 2،036،111 

 

2،036،111 

 

201330333 
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 03/21/2011منتهی به مالی  سالرور کلی بر عملدرد شرکت و دستاوردهای آن در م

 این تغییترات . زیادی همراه بوده است ردر طول یک دهه گذشته با تغییرات بسیا و اوراق فشرده چوبی صنعت چوب

 و معرفی محصتوالت جدیتد،   مشتریان سبد مصرفیتوان به تغییر در طیف وسیعی را در بر گرفته که از آن جمله می

های شدید تولیتدی و کتارگری   کارخانجات زیادی در کشور با بحران. اشاره نمود... و  متفاوتمقیاس  با خطوط تولید

تولیتد   و یا تغییر پروسه ه ناچار با تعطیلیشرایط جدید را نداشته و ب با انطباقها توان مواجه شدند که بسیاری از آن

متورد  ختام  گونه واحدهای تولیدی، تأمین چوب  یكی از مشكالت اصلی این .مواجه شدنددید ج بازارهایو ورود به 

ها به جز در موارد خاصی برداشت چوب از جنگلهای شمال کشور، جنگلطرح تنفس نیاز بوده به طوری که با اجرای 

 .نموده استا مشكالت عدیده مواجه ممنوع و متوقف گردیده و همین امر تأمین مواد اولیه را ب

را در شتمال کشتور   های رشته رود برداری خود از جنگلامتیاز بهره 2016از سوی دیگر، شرکت فیبر ایران در سال 

مضافاً بر ایتن کته تغییتر رفتتار و      .برداری از جنگل بوده استهای اخیر عمالً فاقد پروانه بهرهسالدر واگذار کرده و 

الی تعمیر و نگهداری خطوط تولید فیبر بته لحتاظ قتدمت و فرستودگی در     کنندگان در کنار هزینه باسلیقه مصرف

بته  آالت مرتبط آالت و ماشینو فروش آهنعمالً منجر به توقف فعالیت مذکور  ،محیط مرطوب محل استقرار کارخانه

 .گردید 02/33/2016موجب مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام مورخ 

و نیز با توجه به محدودیت های موجود تولید  به عنوان ماده اولیه خام چوببه و کاغذ چوب با توجه به نیاز صنایع 

ده فزایش سرمایه شرکت نیز مطرح گردی، همانگونه که در طرح توجیهی اخامدر داخل کشور به منظور تهیه چوب 

با توجه به مشكالت ارزی خصوص این در .  بود، واردات چوب خام از کشور روسیه در دستور کار شرکت قرار گرفت

شده که  متر مكعب وارد 220012حدود  2011سال در  کشور و طوالنی شدن پروسه ثبت سفارش و تخصیص ارز،

سفارش  مترمكعب ثبت 13،333در حدود همچنین . گردیده استمشتریان  به صورت بازرگانی تحویلبخش عمده آن 

خواهد  به بازار عرضهتماماً وارد خواهد شد که یا به صورت بازرگانی و یا تبدیلی  2333در سالجاری وجود دارد که 

در حال حاضر تیم فروش و بازرگانی شرکت در حال بررسی و مذاکره با سایر مصرف کنندگان به منظور . دگردی

 . شناسایی بازارهای جدید می باشد

بتر   .ه استت داخلی نیز در دستور کار شرکت قرار گرفتت تأمین و خرید چوب  ، زراعت،همزمان با تأمین چوب خارجی

در دو دستته طترح   کشور ، چندین مزایده از سوی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری 2011سال  ن اساس درهمی

منتشتر  ( برش و قطع درختان دارای مجوز)و طرح برداشت ( ساله 23کاشت، داشت و برداشت از طریق اجاره )زراعت 

هكتار با اجاره ستالیانه در   211نرگستان به متراژ تقریبی  جنگل طرحشرکت تولید فیبر ایران در  از دسته اول، .شد

اصتله درختت    111،333در این مدت در حدود . برنده شد (میلیون ریال سالیانه 61هر هكتار ) میلیارد ریال 23حدود 

 . ترمكعب برآورد می گرددم 233،333زراعت خواهد شد که حجم چوب آالت خام در حدود 
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بته  )و نرگستتان   (متر مكعب 1،161به مقدار تقریبی )های خرفكل  برداشت چوب از جنگل در مزایدات دسته دوم،

چتوب   ،گزارش تهیه که در تاریخبه عنوان برنده به شرکت تولید فیبر ایران رسید  (متر مكعب 230001مقدار تقریبی 

الزم . می باشدجنگل نرگستان  از و اکنون در حال برداشت چوب شده استجنگل خرفكل برداشت و پاکسازی آالت 

، یا به صورت بازرگانی به فروش خواهد (خارجی یا داخلی)چوب خام تأمین شده در محل کارخانه  به توضیح است که

 . رسید و یا پس از تبدیل به تخته و الوار تحویل بازار خواهد شد

برش چوب و تولید  ، قرارداد خرید، نصب و راه اندازی ماشین آالت مورد نیاز جهتانگونه که مستحضر می باشیدهم

اند که این ماشین آالت از کشورهای ترکیه و لهستان خریداری شده. نهایی گردیددر تیرماه سال جاری  تخته و الوار

ماشین  همچنین. ه و در حال تولید آزمایشی می باشددیها به اتمام رسنصب و راه اندازی آن 2011در پایان سال 

الزم به توضیح  .آالت تولید دسته ابزار وارد کارخانه گردیده که در حال ترخیص در انبار اختصاصی کارخانه می باشد

در روز چوب چیپس  مترمكعب 133است که با راه اندازی و سرویس کامل چیپر کارخانه در سال گذشته، امكان تولید 

 .فراهم شده استنیز 

پس از دریافت طرح اولیه و برگزاری چندین جلسه با مشاورین  در خصوص طرح جامع مطالعاتی در اراضی کارخانه،

مدیره و سهامدار عمده شرکت رسیده که درحال  هیئتبه تصویب  طرح نهایی 23/30/2011مختلف، نهایتاً در تاریخ 

 .دمی باش انزلی مجوزات الزم از منطقه آزاد مذاکره به منظور اخذ

و گزارشات صورتهای  ن آالت و آهن آالت فیبر سابق، همانگونه که از طریق سامانه کدال در خصوص فروش ماشی

آهن آالت و  فروش قرارداد پیمانكاری اجرای پروژه دمونتاژ و تسهیلبه استحضار سهامداران محترم رسید، مالی 

 . تنها مقدار ناچیزی از آن باقی مانده بود که در تاریخ تهیه گزارش به فروش رفته استسیده و به اتمام رضایعات 

اصالحی قانون تجارت، در سال  232در این میان به منظور اصالح ساختار مالی و خروج شرکت از شمولیت مفاد ماده 

پس از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق  (طبقه زمین)افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها  2010مالی 

همچنین براساس مصوبه مجمع عمومی فوق . در مرجع ثبت شرکت ها نهایی گردید 33/23/2010بهادار در تاریخ 

درصدی از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران به  03، افزایش سرمایه 11/31/2011العاده صاحبان سهام مورخ 

 20/30/2011گردش واردات چوب خام و سایر محصوالت چوبی انجام گردیده که درتاریخ منظور تأمین سرمایه در 

دریافتی از میلیارد ریال  203 تسهیالت جاری شرکت به مبلغ .رسیده استنهایی ثبت شرکت ها به ثبت  در مرجع

 . می باشد رمیانه و سپه جهت سرمایه در گردش بوده و در جریانو خاو ملیهای  بانک

گانی و گمرکی و نیز عملیات بازر عملیاتتمامی وقفه در  منجر به ایجاد عمالً ،شیوع ویروس کرونا در کشور متأسفانه

به تعطیلی کارخانه شرکت در مقاطعی مجبور به منظور حفظ سالمت پرسنل، که  بطوری گردیدشرکت  تولیدی

 .گردید
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 بخش دوم

 فآن اهدا اهداف و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به

 
با در نظر گرفتن قدمت برند شرکت، تداوم حضور در صنعت چوب و نیز ورود به فعالیت بازرگانی و لجستیک چوب 

با توجه به نیاز کشور به چوب خام جهت تأمین . خام در دستور کار هیئت مدیره شرکت فیبر ایران قرار گرفته است

خام به صورت پوست کنده و نیز خمیر چوب الیاف بلند به عنوان ماده اولیه کارخانجات چوب و کاغذ، واردات چوب 

العاده صاحبان سهام به منظور تأمین در همین راستا مجمع عمومی فوق. یک فعالیت جدید بازرگانی معرفی گردید

برگزار و  11/31/2011سرمایه در گردش به منظور جبران کمبود نقدینگی واردات انواع محصوالت چوبی در تاریخ 

 .مورد تصویب مجمع محترم قرار گرفتافزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی 

چوب خام پوست کنده به صورت بازرگانی انجام  مترمكعب 12،663واردات  2011، در سال تداوم فعالیتبه منظور 

، چوب خمیر و خام چوب واردات فراینددر کنار  .آن وارد کشور گردیده است متر مكعب 220010 که مقدار پذیرفت

گرفت که منجر نیز تولید چیپس چوب در برنامه شرکت قرار  و نصب و راه اندازی ماشین آالت جدید برش چوب گرد

 .به راه اندازی خط تولید تخته والوار در پایان سال جاری گردید

رح زیر به تصویب نهایی به شطرح حل کارخانه، مطرح جامع تعریف شده در اراضی قرارداد مرحله دوم در خصوص 

 :رسیده است

 های مزیت به توجه با، اراضی این از بهینه برداری بهره جهت به و ایران فیبر اراضی مزایای به توجه با

 فیبر مجموعه جدید عملكرد تعیین هدف با جامعی مطالعات توسعه طرح اول مرحله در، شده ذکر

 . است  بوده لجستیک مرکز احداث پیشنهاد آن ماحصل که پذیرفت صورت ایران

 با عملكردی چند ای مجموعه صورت به ایران فیبر آتی عملكرد، اول مرحله از حاصل نتایج اساس بر

، (هتل) گردشگری، لجستیک شامل متنوع هایی فعالیت مجموعه این. بود خواهد لجستیک محوریت

 مكمل ای زنجیره صورت به که داشت خواهد( تجاری مجتمع) تجاری و( بازرگانی مجموعه) بازرگانی

 لجستیک های فعالیت سایر و رقبا  شبكه به توجه با دیگر سوی از. نمود خواهند  فعالیت یكدیگر

 لجستیک محوریت با تخصصی لجستیک رویكرد، مطالعات این توصیه، انزلی آزاد منطقه در مستقر

 عنوان به کشاورزی محصوالت لجستیک و غالب لجستیكی عملكرد عنوان به آن های فراورده و چوب

 .است مكمل عملكرد
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 پهنه بندی پیشنهادی اراضی شرکت فیبر ایران در منطقه آزاد انزلی -1 نقشه
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 طرح کاربری اراضی پیشنهادی شرکت فیبر ایران در منطقه آزاد انزلی  -2 نقشه
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 پشتیبانی پیشنهادی مجموعه فیبر ایران -های تخصصی و خدماتی و اشغال کاربری زیربنامساحت، سطح 

 فعالیت  کاربری  عملكرد  

 مساحت زمین

 ( متر مربع) 

 سهم از کل

 (درصد)

 سطح زیر بنا

 (متر مربع) 

 سايت شمالي 

 لجستیک

لجستیک   Aسايت

 (فراوری)چوب 

 1خط فرآوری چوب 

52146 2422 

3987 

 0 محوطه چیپر

 2251 1انبار لجستیک چوب

 7731 4انبار لجستیک چوب

 1614 پشتیباني و تعمیرگاهفني و 

لجستیک چوب  Bسايت

 (MDFروکش )

 MDFخط روکش 

10955 324 

7391 

پشتیباني خط روکش 

MDF 
104 

 5470 1123 13562 لجستیک کشاورزی لجستیک کشاورزی

 بازرگاني

 هتل بیزينس هتل 

15457 1023 

9172 

 6956 مرکز بازرگاني مرکز بازرگاني 

 1082 بانک و بیمه مرکز مالي 

خدمات 

 پشتیباني

 اداری و گمرک ساختمان اداری 

2564 

721 325 

 641 020 رستوران رستوران 

 35 020 نگهباني نگهباني 

 50 020 نمازخانه نمازخانه 

 82 020 سرويس بهداشتي سرويس بهداشتي

 نمايشگاه  نمايشگاهي 

 

4449 126 1883 

خدمات و 

 حمل و نقل

 پارکینگ و نگهباني پارکینگ
11456 

322 

146 

 496 مهمانسرا مهمانسرا

 فضای سبز 

 

4415 126 22 

 شبكه معابر 

 

44016 1225 0 

 36011 23303 212113   جمع سایت شمالی 

 6788 10020 7732   تجاری  سايت جنوبي 

 . نمایش داده شده است از ابنیه موجود مجموعه استفاده خواهند نمودفعالیت هایی که زیربنای آنها با رنگ سبز  -

 1911شهر، المللی رهگروه بین: پردازش
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متر مربع واقع در  12،333در حدود )اراضی حسن رود  ششدانگ اقدامات الزم جهت دریافت سندکه قابل ذکر است 

 ،نامه بودند، که قبالً به صورت فروش(متر مربع واقع در رستم آباد 01،030در حدود )و رشته رود ( منطقه آزاد انزلی

حال پیگیری بابت سند  منجر به صدور سند ششدانگ جهت اراضی رشته رود گردیده و در تاکنون صورت گرفته که

  .دششدانگ برای اراضی حسن رود می باش

گذاران در ارزیابی و بهبود  مشی خطکمک به که هدف آن حاکمیت شرکتی،  همچنین درخصوص دستورالعمل

 هیئت ها می باشد،حمایت از اثربخشی، کارایی، رشد پایدار و ثبات مالی شرکت برایی هایچارچوب قانونی و نهاد

 13 و ماده 33 فصل، 6 در 10/33/2010 تاریخ درکه قانون برنامه پنجساله ششم  3ماده ( ح)طبق بند  بر مدیره 

 یسازوکارها و تقویت استمرار با ایجاد،است ه رسید بهادار اوراق و بورس سازمان مدیره اتهی تصویب به تبصره

 .گام های الزم را برداشته است یشرکت حاکمیت اصولشدن  محقق جهت اثربخش

 

 :شرکت نیز موارد زیر به استحضار می رسد یدر خصوص پرونده های حقوق

 ارتتش، همانگونته کته در ستامانه کتدال       دریایی در خصوص پرونده زمین شرکت در تصرف پادگان نیروی

 .قابل تجدید نظر خواهی بودکه تا بیست روز پس از ابالغ  شدرأی اولیه به نفع شرکت صادر  منتشر گردید،

دادگاه قترار رد تجدیتد نظتر     03/32/2011 در تاریخبا توجه به ثبت تجدیدنظرخواهی پس از مهلت دادگاه، 

طی قترارداد بتا   و اقدامات اجرائی  ی قطعی به نفع شرکت گردیدأبه صدور ر که منجرنمود صادر را خواهی 

 .در حال انجام می باشدوکیل 

 در  (مترمربتع  0،333بته متتراژ تقریبتی    )، دو قطعه زمین در سنوات گذشته در خصوص بدهی شرکت پونل

بنام شرکت منتقل گردیده و اقدامات الزم به منظور اخذ سند تتک بترد در حتال     وف یمنطقه رودهن توق

  .انجام است

 رأی بدوی علیه شرکت فیبر صادر گردید که به تبتع  گنبد کاووس،  شرکت واقع در در خصوص پرونده زمین

پس از چند مرحله تبادل لتوایح و جلسته رستیدگی، در    . آن از رأی صادره تجدیدنظرخواهی صورت گرفت

 .گردیدرای قطعی علیه شرکت فیبر ایران صادر  21/30/11تاریخ 

 صتورت   یاقدامات حقوق ،(میلیارد ریال 6در حدود ) انیپارت یچوب عیشرکت صنا یدر خصوص پرونده بده

و به تبع آن نسبت به پرداخت مبلتغ از طترف صتنایع چتوبی پارتیتان       به نفع شرکت صادر یأگرفته که ر

 .اقدامات الزم صورت پذیرفته است
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 بخش سوم

 منابع، ریسک ها و روابط

 :باشدمیمواجه است به شرح زیر  هاریسک و مخاطراتی که شرکت در فرایند فعالیت با آن

 افزایش تقاضای حمل دریایی و ریلیریسک ( الف

تواند سبب افزایش نرخ کرایه کشتی شده و تأمین متواد  افزایش تقاضای حمل دریایی خصوصاً در نیمه دوم سال می

 رونتد  در بستزایی  تتأثیر  اطراف کشورهای در ریلی حمل نرخ نوسان بعالوه. را دشوار سازد CISاولیه از کشورهای 

 .داشت خواهد شرکت فعالیت

 ریسک نرخ ارز( ب

شتود،  می از طریق  واردات تهیه چوب خام با توجه به این که برخی از قطعات و لوازم مهم و اساسی و نیز مواد اولیه 

 ،تواند تأثیرات اساسی بر عملیات شرکت اعم از تولیتدی میخصوصاً یورو و روبل روسیه نوسانات و تغییرات نرخ ارز 

 .داشته باشدمالی بازرگانی و 

 ریسک تغییر مقررات گمرکی و دولتی( ج

خطوط روکش و نیز فعالیت بازرگانی شرکت تحت تتأثیر قتوانین و مقتررات     تأمین مواد اولیهاز آن جا که تا حدودی 

توانتد مشتكالتی   باشد، تغییر در این قوانین متی دولتی و گمرکی از جمله تعرفه و حقوق گمرکی و سود بازرگانی می

همچنین تغییر قوانین و مقررات دولت روسیه در زمینه صادرات محصتوالت چتوبی،    .ها ایجاد نمایداین فعالیتبرای  

 .می تواند تصمیمات شرکت را با چالش جدی مواجه سازد

 المللیریسک مربوط به عوامل بین( د

توانتد روال  نتقتال پتول، متی   المللی خصوصاً در شرایط پرداخت و اهای بینبه طور کلی برخی از عوامل و محدودیت

 .عادی فعالیت و کسب و کار شرکت را با چالش جدی مواجه سازد
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 بخش چهارم

 اندازهانتایج عملیات و چشم

                                                                                                                                       

  03/21/2011  11/21/2011 

     (میلیون ریال)اطالعات عملكرد مالی طی دوره ( الف

 1060003  0010023  فروش خالص

 (260110)  2330231  عملیاتی( زیان)سود 

 130160  110261  درآمدهای غیرعملیاتی

 030111  1330211  پس از کسر مالیات –خالص ( زیان)سود 

 (603)  (20213)  تعدیالت سنواتی

 (020)  (063)  عملیاتی (هزینه های)ها و درآمدسایر 
     

     (میلیون ریال)اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره ( ب

 200030603  102610210  هاجمع دارایی

 2310303  1110631  هاجمع بدهی

 200360111  201330333  سرمایه ثبت شده

 3300033  3  الحساب افزایش سرمایهعلی 

 206110633  201010103  جمع حقوق صاحبان سهام

     

     (درصد)نرخ بازده ( ج

 1  1  هانرخ بازده دارایی

 20  11  نرخ بازده فروش 

     

     اطالعات مربوط به هر سهم( د

     2003601110030  2013303330333  تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع

 11  10  ریال –سالبینی سود هر سهم اولین پیش

 11  10  ریال – سال بینی سود هر سهمآخرین پیش

 11             220  ریال – دوره واقعی هر سهم( زیان)سود 

     

     سایر اطالعات( ه

 60  02  (پایان سال)نفر  –تعداد کارکنان 
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 صورت سود و زیان

 (میلیون ریال)شرح 
مالی منتهی به  دوره 

03/21/2011 

سال مالی منتهی به  

11/21/2011 

 1060003 0010023 فروش خالص

 (1210101) (1030111) بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 100011 1330026 ناخالص( زیان)سود 

 (010111) (600130) های فروش، اداری و عمومی هزینه

 (020) (063) عملیاتی و هزینه های سایردرآمدهاخالص 

 (260110) 2330231 عملیاتی( زیان)سود 

 (30301) (120221) های مالیهزینه

 130160 110261 خالص سایر درآمدها غیرعملیاتی

 030111 1330211 خالص( زیان)سود  

 11 220 (ریال)هر سهم ( زیان)سود  

 

 و بازرگانی تولید آمار حجم

 11/21/2011 03/21/2011 (متر مكعب) شرح

 30211 10612 ام دی اف روکش دار

 11 011 ام دی اف رویال 

 30333 220210 و الوار محصول چوب

 10610 200131 جمع

 

 آمار حجم فروش محصول 

 11/21/2011 03/21/2011 (متر مكعب)شرح 

 30336 10016 ام دی اف روکش دار

 310 011 ام دی اف رویال

 30333 220210 و الوار محصول چوب

 10101 200660 جمع
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 از نظر نوع مشتری  آمار مبلغ فروش محصول

 

 11/21/2011 03/21/2011 (میلیون ریال)شرح 

 100302 0360001 ها و کارخانجاتشرکت

 2010111 0110101 سایر

 1060003 0010023 جمع

 

 آمار  رید مواد اولیه عمده

 

 شرح 

03/21/2011 11/21/2011 

 مقدار

 

 مبلغ

 (میلیون ریال)

 مقدار

 

 مبلغ

 (میلیون ریال)

 2260103 360616 2330223 310330 (ورق)فیبر رویال

 110113 120211 010316 110013 (ورق)کاغذ 

 030363 30333 1330013 220123 (متر مكعب) و الوار چوب

 3 3 130063 10161 (تن)داخلیچوب خام 

 3  000201 126 (تن)خمیر چوب

 1200121  1310111  جمع

 

 آمار مصرف مواد اولیه عمده

 

 شرح 

03/21/2011 11/21/2011 

 مقدار

 

 مبلغ

 (میلیون ریال)

 مقدار

 

 مبلغ

 (میلیون ریال)

 130621 060030 2600000 110303 (ورق)فیبر رویال

 210112 010111 010010 2330313 (ورق)کاغذ 

 000002 30333 1030130 220330 (متر مكعب)چوب و الوار 

 3 3 000201 126 (تن)خمیر چوب

 2110103  3030101  جمع
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 تغییرات در وضایت نقدینگی

 

 11/21/1201           03/21/1120 (میلیون ریال)شرح 

   :های عملیاتیفعالیت

(0020331) های عملیاتیجریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت  (2010001)  

  

   :های سرمایه گذاریفعالیت

(2210100) های ثابت مشهود وجوه پرداختی جهت خرید دارائی  (100311)  

(20633) مشهودناهای ثابت وجوه پرداختی جهت خرید دارائی  3 

 130120 310131 های ثابت مشهود وجوه دریافتی بابت فروش دارائی

(210111) وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری  (3)  

 10022 030101 گذاری سرمایه های سود دریافتی بابت سپرده

(630311) گذاری                   های سرمایهوجه نقد ناشی از فعالیت( خروج) ورود جریان خالص  630311 

(3020233) های تأمین مالیوجه نقد قبل از فعالیت( خروج)جریان خالص ورود   (010100)  

   

 :های تأمین مالیفعالیت
  

 330،033 31،001 افزایش سرمایه در جریان                                  وجوه حاصل از

(260032)  سود پرداختی بابت تسهیالت مالی   (30302)  

 330333 2130333 دریافت تسهیالت مالی

 3 3 مین مالیأوجوه دریافتی از سهامداران بابت ت

(010333)  تیفتسهیالت مالی دریاداخت بابت اصل پر  (300611)  

   

 0110620 2030303 های تأمین مالی                 وجه نقد ناشی از فعالیت( خروج)جریان خالص 

(1160036)  در وجه نقد ( کاهش)خالص افزایش   010.031 

 3،636 002،011 مانده وجه نقد درآغاز سال 

(116) 00612 تأثیر تغییرات نرخ ارز  

 0020011 110103 مانده وجه نقد در پایان دوره



 (سهامی عام) تولید فیبر ایرانرکت ش

  تفسیری مدیریتگزارش 

  03/21/2011ه مالی منتهی ب دورهبرای 
 

21 

 

 بخش پنجم

 های عملدرد برای ارزیابی عملدرد در مقایسه با اهداف اعالم شدهمهمترین مایارها و شا  

 

 های مالینسبت

 11/21/2011 03/21/2011 شرح

   : های سودآورینسبت

 %23 %11 ناخالص(  زیان)نسبت سود 

 %(0) %21 عملیاتی( زیان)نسبت سود 

 %20 %11 بازده فروش

 %1 %1 بازده دارائی

 %1 %22 بازده حقوق صاحبان سهام 

   :های نقدینگینسبت

 61/1 6/1 نسبت جاری

 01/0 13/3 نسبت آنی

 33/3 01/3 ی جاریینسبت دارا

   :های فعالیتنسبت

 12 00 دوره وصول مطالبات

 60 31 دوره گردش کاال

 11 11 عملیاتدوره گردش 

   :گذاریهای سرمایهنسبت

 %6 %20 نسبت کل بدهی 

 %13 %10 نسبت مالكانه
 

 

 

 

 

 



 (سهامی عام) تولید فیبر ایرانرکت ش

  تفسیری مدیریتگزارش 

  03/21/2011ه مالی منتهی ب دورهبرای 
 

21 

 

 اطالعات تماس شرکت

 

 :آدرس دفتر مرکزی
، (آبتان جنتوبی  )ی عضتد  تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان شهید

 2واحد  ،2، طبقه 11پالک 

  (312) 11000313- 0 :شماره تلفن

 :آدرس کارخانه
بندرانزلی، منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلتی، بلتوار شتهید فتاتحی،     

 ابتدای تقاطع شهید نامجو

 32033330113-3 :شماره تلفن کارخانه

  (312) 11000313 :امور سهام

 www.fibreiran.ir :وبسایت شرکت

 

 


