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  اطالعاته گزید

 تلفیقی -2-2

  2011  2011  2011 

       (میلیون ریال) سالاطالعات عملکرد مالی طی ( الف

 13.233  103.003  107.023  خالص فروش

 (112171)  (232170)  203.111  عملیاتی( زیان)سود 

 02111  732731  17.331  درآمدهای غیرعملیاتی

 (002123)  03.111  133.111  پس از کسر مالیات –خالص  (زیان)سود 

 (731)  (313)  (2.213)  تعدیالت سنواتی

 (22102)  (121)  (133)  عملیاتی و هزینه درآمدسایر 
       

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

  2.1122722   2.1032303  1.271.171  هاجمع دارایی

  112022   2372303  113.213  هابدهیجمع 

  2.0332117   2.0332117  2.133.333  ثبت شده سرمایه

 3  331.033  3  علی الحساب افزایش سرمایه

  2.2102133   2.3112333  2.113.337  جمع حقوق صاحبان سهام
       

       (درصد)نرخ بازده ( ج

 (0)  1  1  هانرخ بازده دارایی

 (31)  20  11   فروشنرخ بازده 
       

       اطالعات مربوط به هر سهم( د

 2.033.1172031  2.033.1172031  2.133.333.333  تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع

 13  71  71   ریال –بینی سود هر سهم اولین پیش

 (277)  71  10  ریال –بینی سود هر سهم آخرین پیش

 (13)  11  220  ریال –واقعی هر سهم  (زیان)سود

 2.772  3.133  20.313  ریال – پایان دورهآخرین قیمت هر سهم در 

  22333   22333  2.333  ریال –ارزش دفتری هر سهم 

 (37)  (31)  212  مرتبه  –نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم
       

       سایر اطالعات( ه

  32  30  17  (پایان سال) نفر –تعداد کارکنان 
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 شرکت اصلی -2-2

  2011  2011  2011 

       (میلیون ریال) سالاطالعات عملکرد مالی طی ( الف

 13.233  103.003  107.023  خالص فروش

 (112171)  (232170)  233.231  عملیاتی( زیان)سود 

 02111  732731  17.231  درآمدهای غیرعملیاتی

 (002123)  03.111  133.271  پس از کسر مالیات –خالص  (زیان)سود 

 (731)  (313)  (2.213)  تعدیالت سنواتی

 (22102)  (121)  (133)  عملیاتی و هزینه درآمدسایر 
       

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

  2.1122722   2.1032303  1.231.210  هاجمع دارایی

  112022   2372303  111.331  هاجمع بدهی

  2.0332117   2.0332117  2.133.333  ثبت شده سرمایه

 3  331.033  3  علی الحساب افزایش سرمایه

  2.2102133   2.3112333  2.111.323  جمع حقوق صاحبان سهام
       

       (درصد)نرخ بازده ( ج

 (0)  1  1  هانرخ بازده دارایی

 (31)  20  11   فروشنرخ بازده 
       

       اطالعات مربوط به هر سهم( د

 2.033.1172031  2.033.1172031  2.133.333.333  تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع

 13  71  71   ریال –بینی سود هر سهم اولین پیش

 (277)  71  10  ریال –بینی سود هر سهم آخرین پیش

 (13)  11  220  ریال –واقعی هر سهم  (زیان)سود

 2.772  3.133  20.313  ریال – پایان دورهآخرین قیمت هر سهم در 

  22333   22333  2.333  ریال –ارزش دفتری هر سهم 

 (37)  (31)  212  مرتبه  –نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم
       

       سایر اطالعات( ه

  32  30  12  (پایان سال)نفر  –تعداد کارکنان 
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 پیام هیئت مدیره

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

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

 بنا  خطوط تولید و معرفی محصوالت جدید، مشتریان سبد مصرفیتوان به تغییر در وسیعی را در بر گرفته که از آن جمله می

های شدید تولیدی و کارگری مواجه شدند که بسیاری از کارخانجات زیادی در کشور با بحران. اشاره نمود... و  متفاوتمقیاس 

مواجنه  تولید و ورود بنه بازارهنای جدیند     و یا تغییر پروسه ه ناچار با تعطیلیید را نداشته و بشرایط جد با انطباقها توان آن

یکی از مشکالت اصلی ای  گونه واحدهای تولیدی، تأمی  چوب خام مورد نیاز بوده به طوری که با اجرای طرح تننف    .شدند

ممنوع و متوق  گردیده و همی  امنر تنأمی  منواد     ها به جز در موارد خاصیهای شمال کشور، برداشت چوب از جنگلجنگل

 .اولیه را با مشکالت عدیده مواجه نموده است

های رشته رود در شنمال کشنور را واگنذار    برداری خود از جنگلامتیاز بهره 6831از سوی دیگر، شرکت فیبر ایران در سال 

-مضافاً بر ای  که تغیینر رفتنار و سنلیقه مصنر     . وده استبرداری از جنگل بهای اخیر عمالً فاقد پروانه بهرهکرده و در سال

کنندگان در کنار هزینه باالی تعمیر و نگهداری خطوط تولید فیبر به لحاظ قدمت و فرسودگی در محیط مرطوب محل استقرار 

منومی عنادی   به موجب مصوبه مجمن  ع آالت مرتبط آالت و ماشی و فروش آه عمالً منجر به توق  فعالیت مذکور  ،کارخانه

 .گردید 86/40/6831سالیانه صاحبان سهام مورخ 

با توجه به نیاز صنای  چوب و کاغذ به چوب خام به عنوان ماده اولیه تولید و نیز با توجه به محدودیت های موجود در داخل 

ود، واردات چوب کشور به منظور تهیه چوب خام، همانگونه که در طرح توجیهی افزایش سرمایه شرکت نیز مطرح گردیده ب

با توجه به مشکالت ارزی کشور و طوالنی شدن پروسه خصوص ای  در .  خام از کشور روسیه در دستور کار شرکت قرار گرفت

شده که بخش عمده آن به صورت بازرگانی تحویل  متر مکعب وارد 663836حدود  6833سال در  ثبت سفارش و تخصیص ارز،

تماماً وارد خواهد  6044سفارش جاری وجود دارد که در سال مترمکعب ثبت 04،444دود در حهمچنی  . مشتریان گردیده است

در حال حاضر تیم فروش و بازرگانی شرکت در حال . شد که یا به صورت بازرگانی و یا تبدیلی به بازار عرضه خواهد گردید

 . اشدبررسی و مذاکره با سایر مصر  کنندگان به منظور شناسایی بازارهای جدید می ب

بنر همنی    . همزمان با تأمی  چوب خارجی، زراعت، تأمی  و خرید چوب داخلی نیز در دستور کار شرکت قرار گرفتنه اسنت  

کاشنت،  )، چندی  مزایده از سوی سازمان جنگل ها، مرات  و آبخیزداری کشور در دو دسته طرح زراعت 6833اساس در سال 

از دسته اول، شرکت . منتشر شد( برش و قط  درختان دارای مجوز)برداشت  و طرح( ساله 64داشت و برداشت از طریق اجاره 

هنر هکتنار   )میلیارد ریال  64هکتار با اجاره سالیانه در حدود  650تولید فیبر ایران در طرح جنگل نرگستان به متراژ تقریبی 

خواهد شد که حجم چوب آالت خام  اصله درخت زراعت 005،444در ای  مدت در حدود . برنده شد( میلیون ریال سالیانه 15

 . مترمکعب برآورد می گردد 644،444در حدود 
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بنه مقندار   )و نرگسنتان  ( متر مکعنب  0،515به مقدار تقریبی )در مزایدات دسته دوم، برداشت چوب از جنگل های خرفکل 

به عنوان برنده به شرکت تولید فیبر ایران رسید که در تاریخ تهیه گزارش، چنوب آالت جنگنل   ( متر مکعب 643000تقریبی 

الزم به توضیح است کنه  . برداشت چوب از جنگل نرگستان می باشدخرفکل برداشت و پاکسازی شده است و اکنون در حال 

، یا به صورت بازرگانی به فروش خواهد رسید و یا پ  از تبدیل بنه  (خارجی یا داخلی)چوب خام تأمی  شده در محل کارخانه 

 . تخته و الوار تحویل بازار خواهد شد

برش چوب و تولید تخته و  اندازی ماشی  آالت مورد نیاز جهت، قرارداد خرید، نصب و راه همانگونه که مستحضر می باشید

در پایان سال اند که ای  ماشی  آالت از کشورهای ترکیه و لهستان خریداری شده. نهایی گردیددر تیرماه سال جاری  الوار

آالت تولید دسته ابزار همچنی  ماشی  . ها به اتمام رسیده و در حال تولید آزمایشی می باشدنصب و راه اندازی آن 6833

الزم به توضیح است که با راه اندازی و سروی  . وارد کارخانه گردیده که در حال ترخیص در انبار اختصاصی کارخانه می باشد

 .مترمکعب چیپ  چوب در روز نیز فراهم شده است 044کامل چیپر کارخانه در سال گذشته، امکان تولید 

راضی کارخانه، پ  از دریافت طرح اولیه و برگزاری چندی  جلسه با مشاوری  مختل ، در خصوص طرح جام  مطالعاتی در ا

طرح نهایی به تصویب هیئت مدیره و سهامدار عمده شرکت رسیده که درحال مذاکره به منظور  60/40/6833نهایتاً در تاریخ 

 .اخذ مجوزات الزم از منطقه آزاد انزلی می باشد

آه  آالت فیبر سابق، همانگونه که از طریق سامانه کدال  و گزارشات صورتهای مالی به   آالت و در خصوص فروش ماشی

به اتمام آه  آالت و ضایعات  فروش قرارداد پیمانکاری اجرای پروژه دمونتاژ و تسهیلاستحضار سهامداران محترم رسید، 

 . به فروش رفته است رسیده و تنها مقدار ناچیزی از آن باقی مانده بود که در تاریخ تهیه گزارش

اصالحی قانون تجارت، در سال مالی  606در ای  میان به منظور اصالح ساختار مالی و خروج شرکت از شمولیت مفاد ماده 

پ  از اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار در ( طبقه زمی )افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها  6830

همچنی  براساس مصوبه مجم  عمومی فوق العاده صاحبان سهام . مرج  ثبت شرکت ها نهایی گردید در 40/64/6830تاریخ 

درصدی از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران به منظور تأمی  سرمایه در  80، افزایش سرمایه 05/43/6833مورخ 

ثبت شرکت ها به ثبت  در مرج  68/48/6833گردش واردات چوب خام و سایر محصوالت چوبی انجام گردیده که درتاریخ 

میلیارد ریال دریافتی از بانک های ملی و خاورمیانه و سپه جهت  604تسهیالت جاری شرکت به مبلغ  .رسیده استنهایی 

 . سرمایه در گردش بوده و در جریان می باشد

بازرگانی و گمرکی و نیز عملیات تولیدی  متأسفانه شیوع ویروس کرونا در کشور، عمالً منجر به ایجاد وقفه در تمامی عملیات

 شرکت گردید بطوری که به منظور حفظ سالمت پرسنل، شرکت در مقاطعی مجبور به تعطیلی کارخانه گردید
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های تولیدی، فنی، اداری و مالی، حقوقی، بازرگانی و فروش تقسیم شده و جهت اطالع ارائه در ادامه عملکرد شرکت در بخش

 :گرددمی

 تولیدبخش  .6

  خط تولید تخته و الوارآزمایشی را ه اندازی 

 تولید مستمر و افزایش تعداد تولید و درجه بندی محصوالت و تغییر در بسته بندی برای کاهش هزینه. 

 بخش فنی .0

 تعمیر و سروی  و نگهداری ماشی  آالت خط تولید روکش و سایر ماشی  آالت خودرویی. 

  آنتعمیرات اساسی چیپر و راه اندازی. 

  دمونتاژ ماشی  آالت و آه  آالت فیبر سابقعملیات نظارت بر. 

 تعمیرات ژانراتور روشنایی کارخانه و راه اندازی آن. 

 کابل کشی، نصب و راه اندازی سیستم دوربی  مداربسته در محوطه کارخانه. 

 بخش حقوقی  .8

  دریاییپیگیری و اخذ رأی نهایی له شرکت در پرونده زمی  شرکت در تصر  نیروی 

 پیگیری پرونده مربوط به زمی  واق  در گنبد کاووس 

   پیگیری حقوقی مطالبات از تعاونی درودگران مشهد، شرکت پونل و وصول آن و نیز رأی له شرکت در پرونده مطالبات از صنای

 چوبی پارتیان

 های حقوقی شرکت همکاری در تهیه لوایح مربوط به پرونده 

 متعدد و تقدیم دادخواست به دادگاه در خصوص مطالبات معوقه شرکت هایتهیه لوایح، اظهارنامه 

 بخش اداری و مالی .0

 تامی  مالی از طریق دریافت تسهیالت از بانکها 

 اخذ مجوزهای بهره برداری، تجاری و تولیدی 

 هزار متر مرب  80به مساحت تقریبی  اخذ سند اراضی رشته رود 

 هزار متر مرب  06به مساحت تقریبی رود اقدامات اساسی در خصوص اخذ سند زمی  حسن 

  استقرار سیستم های مالی راهکاران سیستم 

 افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران 

 بخش فروش و بازرگانی .5

 هابازارسنجی و بررسی نیازهای مختل  صنای  داخلی به منظور تأمی  مواد اولیه آن 

  با مشتریان قدیم و جدیدبازاریابی در جهت ارتباط 

 توسعه سبد محصوالت شرکت و فروش محصول جدید چوب گرد پوست کنده 

 مطالعات بازار در خصوص محصوالت مشتقه چوبی از چمله چیپ  چوب، تخته و الوارو دسته ابزار 
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 کلیاتی درباره شرکت

 تاریخچه

ها و در اداره ثبت شرکت 64108تحت شماره  6805سال اردیبهشت ماه  86در تاریخ ( سهامی عام)شرکت تولید فیبر ایران 

در شرکت  یمرکزدفتر . در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است 6851در سال  ومالکیت صنعتی به ثبت رسیده 

 . اق  شده استوانزلی  منطقه آزاد تجاری صنعتیکارخانه در شهرستان بندر انزلی، و  شهر تهران ،تهراناستان 

 

 فعالیت اصلی شرکت 

 :است از اساسنامه عبارت 0موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 

 تولید و واردات انواع فیبر، نئوپان، تخته نیمه فشرده شاملLDF, MDF   وHDFر مصننوعات  ، چوب پالست و سای

 های مختل  بطور خام، ساده، رنگی و روکش شدهچوبی در ابعاد و ضخامت

 های طبیعی و مصنوعی مانند کاغذی، مالمینه و فرمیکنا و نینز تولیند و    واردات انواع روکش از جمله روکش تولید و

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

  ،ت چنوبی  های پیش ساخته و انواع محصنوال خانهتولید و واردات انواع درب، پنجره، کابینت، مبلمان خانگی و اداری

 .در صناب  باال دستی و پایی  دستی اعم از خام، نیمه ساخته و ساخته شده

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

 هایی با استفاده از ضایعات و بازیافتبرداری از جنگل و اجرای طرحاجرای طرح بهره 

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

 شده و ضایعات ناشی از آن

 هاتولید و واردات انواع قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز، سوله، انبار، وسائط نقلیه و تمامی تجهیزات مرتبط با آن 

  خدمات مجاز وفق قوانی  جاری کشورواردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و ارائه کلیه 

 انجام کلیه خدمات انبار داری و تمامی امور مرتبط با آن از جمله تخلیه و بارگیری 

 تعداد کارکنان

 تلفیقی -6-6

 

 6830سال  6833سال  6833سال  شرح

نفر 05 تعداد کارکنان رنف 18  نفر 16   

 

 شرکت اصلی-1-2

 6830سال  6833سال  6833سال  شرح

نفر 06 کارکنان تعداد رنف 18  نفر 16   



 (سهامی عام) تولید فیبر ایرانرکت ش

 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

  03/21/2011برای سال مالی منتهی به 
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 سرمایه و ترکیب سهامداران

بنوده  ( سهم به ارزش اسمی هر سهم هزار ریال 005،444شامل تعداد )میلیون ریال  005سرمایه شرکت در بدو تأسی  مبلغ 

 6،444سهم به ارزش اسمی هر سهم  6334434443444شامل تعداد )میلیون ریال 633443444که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ

 . افزایش یافته است 84/60/6833 مالی منتهی به دورهدر پایان ( ریال

 

 تاریخ افزایش
درصد 

 افزایش

 سرمایه قدیم

 (میلیون ریال)

 سرمایه جدید

 (میلیون ریال)
 محل افزایش سرمایه

 مطالبات حال شده  66،033  64،680 66 6836

 مطالبات حال شده  68،444  66،033 65 6830

 نقدیآورده مطالبات حال شده و   65،144  68،444 04 6830

 نقدی آورده اندوخته، مطالبات حال شده و  54،444  65،144 006 6830

 نقدیآورده مطالبات حال شده و   04،444  54،444 04 6830

 نقدیآورده مطالبات حال شده و  644،444 04،444 08 6835

 یمطالبات حال شده و آورده نقد 0443444 6443444 644 6830

 (طبقه زمی )ها داراییتجدید ارزیابی  6،801،305 044،444 508 6830

 نقدیآورده مطالبات حال شده و  633443444 6،801،305 8831 6833*
 

میلینون رینال    638013305مبلغ از  هیسرما شیافزا، 05/43/6833مورخ فوق العاده  یبر اساس مصوبه مجم  عموم  یهمچن*

 کنه در میلیون ریال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران به تصویب رسیده است که فرایند آن تکمینل و   633443444به 

 .ه استبه ثبت رسیدشرکت ها  اداره ثبت 68/48/6833 تاریخ 

به شرح جندول زینر    84/60/6833سهام شرکت در پایان دوره مالی منتهی به % 6همچنی  سهامداران دارای مالکیت بیش از 

 :است

 نام سهامدار ردی 
84/60/6833 

 درصد تعداد سهام

 %13305 6308035013138 (سهامی عام)گذاری ملی ایران شرکت سرمایه 6

 %1303 66836133308 (ع)سازمان خیریه درمانی جواداالئمه  0

 %6310 0330813010 مجتبی امجدیان  8

 %08380 06333033084 سایر 0

 %644 6334434443444 مجموع

 

 

 



 (سهامی عام) تولید فیبر ایرانرکت ش

 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

  03/21/2011برای سال مالی منتهی به 
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 شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

 وضعیت معامالت و قیمت سهام

با نماد چفیبر درج شده و سهام آن برای اولی  ( محصوالت چوبی)در بورس اوراق بهادار تهران در گروه  6851شرکت در سال 

 :  سال اخیر به شرح زیر بوده است پنجوضعیت سهام شرکت طی . مورد معامله قرار گرفته است 64/60/6851بار در تاریخ 

 

 

 رتبۀ کیفیت افشاء اطالعات و نقدشوندگی سهام

بنر اسناس ارزینابی     84/60/6833مالی منتهی به  سال در نقدشوندگی سهام و کیفیت افشاء اطالعات بندی شرکت از لحاظوضعیت رتبه

 :سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است

 

 شرح
 رتبه در سال

6833 

 رتبه در سال

6833 

 رتبه در سال

6830 

 منتشر نشده منتشر نشده منتشر نشده رسانیافشا و اطالعکیفیت 

 046 001 003 روزهای گشایش نماد تعداد

 633 005 003 تعداد روزهای معامالتی

 %08،45 %645 %33 عامالت به  سرمایهم منسبت حج

 

 

 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    

               

03/60/6830  0،335،580  03،850  063  630  03،850  6،444  04،444 

84/60/6835  00،330،333  600،050  635  603  500،844  6،444  04،444 

03/60/6831  6835303003  363364  060  040  0543044  63444  6443444 

03/60/6830  86435303005  3453085  046  633  034333436  6،444  638013305 

03/60/6833  6306030133066  033833036  001  005  331083144  63444  638013305 

84/60/6833  6300031343141  6335343300  003  003  0534513444  63444  633443444 



 (سهامی عام) تولید فیبر ایرانرکت ش

 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

  03/21/2011برای سال مالی منتهی به 
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 مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری

 تلفیقی صورت سود و زیان

                                                                                                                           

 (میلیون ریال)شرح 

 عملکرد

 6833سال واقعی

 عملکرد

 6833 واقعی

 0813884 0853860 فروش خالص

(584،533) بهای تمام شده کاالی فروش رفته  (060،383)  

 083830 0403061 ناخالص( زیان)سود 

(11،310) های فروش، اداری و عمومی هزینه  (83،303)  

(014) های عملیاتیخالص سایر درآمدها و هزینه  (061)  

(61،058) 6813330 عملیاتی( زیان)سود   

(063663) های مالیهزینه  (0،480)  

 543510 353403 عملیاتیهای غیر خالص سایر درآمدها و هزینه

 843030 0443300 قبل از کسر مالیات( زیان)سود 

 843030 0443300 خالص ( زیان)سود 

 00 668 (ریال)هر سهم پ  از کسر مالیات ( زیان)سود 

 

 

 

 

 

 



 (سهامی عام) تولید فیبر ایرانرکت ش

 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

  03/21/2011برای سال مالی منتهی به 
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 (شرکت اصلی)عملکرد مالی 

                                                                                                                           

 (میلیون ریال)شرح 

 عملکرد

 6833سال واقعی

 عملکرد

 6833سال  واقعی

 0813884 0853860 فروش خالص

(584،533) بهای تمام شده کاالی فروش رفته  (060،383)  

 083830 0403061 ناخالص( زیان)سود 

(18،300) های فروش، اداری و عمومی هزینه  (83،303)  

(014) های عملیاتیخالص سایر درآمدها و هزینه  (061)  

(61،058) 6043643 عملیاتی( زیان)سود   

(063663) های مالیهزینه  (0،480)  

 543510 353613 عملیاتیهای غیر خالص سایر درآمدها و هزینه

 843030 0403653 قبل از کسر مالیات( زیان)سود 

 843030 0403653 خالص ( زیان)سود 

 00 668 (ریال)هر سهم پ  از کسر مالیات ( زیان)سود 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (سهامی عام) تولید فیبر ایرانرکت ش

 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

  03/21/2011برای سال مالی منتهی به 
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 و بازرگانی آمار حجم تولید
 

 6833 6833 (متر مکعب)شرح 

 03603 53106 ام دی ا  روکش دار

 35 003  رویالام دی ا   

 03044 663658 گرد پوست کنده چوب

 33108 603540 جم 

 

 آمار حجم فروش محصول 
 

 6833 6833 (متر مکعب)شرح 

 03401 53031 ام دی ا  روکش دار

 038 003 (بازرگانی) ام دی ا  رویال

 03044 663658 چوب گرد پوست کنده

 33383 603110 جم 

 

 نظر نوع مشتریآمار مبلغ فروش محصول از 
 

  6833 6833 (میلیون ریال)شرح 

 303006 8013803 ها و کارخانجاتشرکت

 6833353 8333385 سایر

 0813884 0853860 جم 

 

 آمار خرید مواد اولیه عمده
 

 شرح 

6833 6833 

 مقدار

 (ورق)

 مبلغ

 (میلیون ریال)

 مقدار

 (ورق)

 مبلغ

 (میلیون ریال)

 6613304 013151 6003664 053448 (ورق)رویال ام دی ا 

 003530 363603 853051 303000 (ورق)کاغذ 

 003010 03004 0003800 663568 (متر مکعب)چوب گرد پوست کنده

 4 4 303014 03510 (ت )چوب خام داخلی

 4 4 803600 061 (ت )خمیر چوب

 0683363  5053300  جم 

 



 (سهامی عام) تولید فیبر ایرانرکت ش

 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

  03/21/2011برای سال مالی منتهی به 
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 آمار مصرف مواد اولیه عمده

 

 شرح 

6833 6833 

 مقدار

 

 مبلغ

 (میلیون ریال)

 مقدار

 

 مبلغ

 (میلیون ریال)

 343160 813808 6183008 553084 (ورق)رویال ام دی ا 

 633038 053503 853830 6443434 (ورق)کاغذ

 083886 03004 0803000 663448 (متر مکعب)چوب گرد پوست کنده

   803600 061 (ت )خمیر چوب

 6303080  0043503  جم 

 

 مین مالیهای تأو ساختار سرمایه و سیاست هاگذاریتغییرات در سرمایه

 

 6833سال  6833سال  (میلیون ریال)شرح 
درصد 

 تغییرات

 06 636333831 630583406 های ثابتدارایی

 03 5883330 1353158 های جاریدارایی

 65 631033144 633033580 حقوق صاحبان سهام

 34 33331 633081 های بلند مدتبدهی

 (0) 0833351 0063004 سرمایه در گردش

 600 353683 0103068 های جاریبدهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (سهامی عام) تولید فیبر ایرانرکت ش

 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

  03/21/2011برای سال مالی منتهی به 
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 تغییرات در وضعیت نقدینگی

 تلفیقی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           6833سال            6833سال  (میلیون ریال)شرح 

   :های عملیاتیفعالیت

(8003004) عملیاتیهای جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت  (680،806)  

   

 :های سرمایه گذاریفعالیت
  

(6063304) و نامشهودهای ثابت مشهود وجوه پرداختی جهت خرید دارائی  (603650)  

 003301 053343 های ثابت مشهود وجوه دریافتی بابت فروش دارائی

(33333) وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری  (0)  

 03866 033856 بابت سپرده های سرمایه گذاری سود دریافتی

 4 03016 دریافت نقدی حاصل از خسارت بدهی

(583006) گذاری                   های سرمایهوجه نقد ناشی از فعالیت( خروج)جریان خالص   143433 

(0863466) های تأمی  مالیوجه نقد قبل از فعالیت( خروج)جریان خالص ورود   (00،000)  

   

 :های تأمی  مالیفعالیت
  

 040،844 053005 وجوه حاصل ازافزایش سرمایه در جریان                                 

(613806) سود پرداختی بابت تسهیالت مالی  (0،486)  

 043444 6343444 دریافت تسهیالت مالی

(853444) تیفپرداخت بابت اصل تسهیالت مالی دریا  (08،150)  

   

 8333160 6003080 های تأمی  مالی                 وجه نقد ناشی از فعالیت( خروج)جریان خالص 

(0513500) در وجه نقد ( کاهش)خالص افزایش   8003805 

 03141 8863855 مانده وجه نقد درآغاز سال 

(531) 03106 تأثیر تغییرات نرخ ارز  

 886،885 303833 مانده وجه نقد در پایان دوره



 (سهامی عام) تولید فیبر ایرانرکت ش

 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

  03/21/2011برای سال مالی منتهی به 
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 تغییرات در وضعیت نقدینگی

 شرکت اصلی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           6833سال            6833سال  (میلیون ریال)شرح 

   :های عملیاتیفعالیت

(8063403) های عملیاتیجریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت  (680،806)  

 
  

 :های سرمایه گذاریفعالیت
  

(6633588) و نامشهودهای ثابت مشهود وجوه پرداختی جهت خرید دارائی  (603650)  

 003301 053343 های ثابت مشهود وجوه دریافتی بابت فروش دارائی

(633333) وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری  (0)  

 03866 033006 سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری

 4 03016 حاصل از خسارت بدهیدریافت نقدی 

(143430) گذاری                   های سرمایهوجه نقد ناشی از فعالیت( خروج)جریان خالص   143433 

(0863604) های تأمی  مالیوجه نقد قبل از فعالیت( خروج)جریان خالص ورود   (00،000)  

   

 :های تأمی  مالیفعالیت
  

 040،844 053005 وجوه حاصل ازافزایش سرمایه در جریان                                 

(613806) سود پرداختی بابت تسهیالت مالی  (0،486)  

 043444 6343444 دریافت تسهیالت مالی

(853444) تیفپرداخت بابت اصل تسهیالت مالی دریا  (08،150)  

 
  

 8333160 6003080 های تأمی  مالی                 ناشی از فعالیتوجه نقد ( خروج)جریان خالص 

(0513041) در وجه نقد ( کاهش)خالص افزایش   8003805 

 03141 8863855 مانده وجه نقد درآغاز سال 

(531) 03106 تأثیر تغییرات نرخ ارز  

 886،885 303004 مانده وجه نقد در پایان دوره



 (سهامی عام) تولید فیبر ایرانرکت ش

 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

  03/21/2011برای سال مالی منتهی به 
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 شرکت اصلیسبت های مالی ن
 

 6833سال  6833سال  شرح

 : های سودآورینسبت

 %64 %03 ناخالص( زیان)نسبت سود 

 %(0) %63 عملیاتی( زیان)نسبت سود 

 %68 %03 بازده فروش

 %0 %3 بازده دارایی

 %0 %66 بازده حقوق صاحبان سهام

 :های نقدینگینسبت

 13/5 68/8 نسبت جاری

 03/8 01/0 نسبت آنی

 00/4 83/4 ی جاریینسبت دارا

 :های فعالیتنسبت

 00 83 دوره وصول مطالبات

 10 54 دوره گردش کاال

 31 33 دوره گردش عملیات

 :گذاریهای سرمایهنسبت

 %1 %68 نسبت کل بدهی 

 %30 %30 نسبت مالکانه

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 (سهامی عام) تولید فیبر ایرانرکت ش

 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

  03/21/2011برای سال مالی منتهی به 
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 اطالعات مربوط به هیئت مدیره 

 و سوابق اعضاء هیئت مدیرهجدول مربوط به مشخصات 

 

 خانوادگینام و نام

نماینده شخصیت )

 (حقوقی

 مدارک/تحصیالت سمت
تاریخ عضویت 

 در هیئت مدیره

 08/60/33 دکتری رئی  هیئت مدیره بهروز قاسمی

 08/60/33 کارشناسی ارشد نائب رئی  هیئت مدیرهمدیر عامل و علی منصوری

 08/60/33 کارشناسی عضو هیئت مدیره سهیال فروزانی

 08/60/33 کارشناسی عضو هیئت مدیره محمدرضا خبیری نوغانی

 08/60/33 دکتری عضو هیئت مدیره پریا اسدالهی نیک

 

 اطالعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی

 

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

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

 انتخاب از طریق مجم  عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام فرآیند انتخاب

 

 حق الزحمه حسابرسی

 
 میلیون ریال 034 های مالی                                                                        هزینه بررسی اجمالی صورت

 میلیون ریال 554                                                             های مالی پایان دورههزینه حسابرسی صورت

 

 

 

 

 

 



 (سهامی عام) تولید فیبر ایرانرکت ش

 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت 

  03/21/2011برای سال مالی منتهی به 
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 شرکت گزارش تجزیه و تحلیل ریسک

 

 :باشدمی زیر شرح به است مواجه ها آن با فعالیت فرایند در شرکت که مخاطراتی و ریسک

 ریلی و دریایی حمل تقاضای افزایش ریسک( ال 

 از اولینه  منواد  تأمی  و شده کشتی کرایه نرخ افزایش سبب تواند می سال دوم نیمه در خصوصاً دریایی حمل تقاضای افزایش

 شنرکت  فعالینت  رونند  در بسنزایی  تأثیر اطرا  کشورهای در ریلی حمل نرخ نوسان بعالوه. سازد دشوار را CIS کشورهای

 .داشت خواهد

 ارز نرخ ریسک( ب

 و نوسنانات ، شنود  تهینه  واردات طریق از چوب خام اولیه مواد نیز و اساسی و مهم لوازم و قطعات از برخی که ای  به توجه با

 منالی  و بازرگنانی ، تولیندی  از اعنم  شرکت عملیات بر اساسی تأثیرات می تواند روسیه روبل و یورو خصوصاً ارز نرخ تغییرات

 .باشد داشته

 دولتی و گمرکی مقررات تغییر ریسک( ج

از آن جا که تا حدودی تأمی  مواد اولیه خطوط روکش و نیز فعالیت بازرگانی شرکت تحت تأثیر قنوانی  و مقنررات دولتنی و    

هنا  تواند مشکالتی برای  ای  فعالینت باشد، تغییر در ای  قوانی  میگمرکی از جمله تعرفه و حقوق گمرکی و سود بازرگانی می

همچنی  تغییر قوانی  و مقررات دولت روسیه در زمینه صادرات محصوالت چوبی، می تواند تصمیمات شنرکت را  . ایجاد نماید

 .با چالش جدی مواجه سازد

 المللیبی  عوامل به مربوط ریسک( د

 عنادی  روال منی توانند  ، پنول  انتقنال  و پرداخت شرایط در خصوصاً بی  المللی محدودیت های و عوامل از برخی کلی طور به

 .سازد مواجه جدی چالش با را شرکت کار و کسب و فعالیت
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 گزارش عملکرد اجتماعی شرکت

 گزارش وضعیت مصرف انرژی در شرکت

 

 :باشدبرق، آب و گاز می مصر  انرژی در شرکت به  صورت

 برق (ال   

  مصر  بهینه برقاصالح بانک خازنی به منظور نوسازی و سروی  تران  های برق و 

 ماهنگی به عمل آمده با اداره برقطبق هدر ساعات پیک مصر   توق  تولید 

  (اوج مصر ) کارخانه در تابستانتعمیرات بازه زمانی قرار دادن 

 آب( ب

  آشامیدنی از آب لوله کشی شهری فقط برای مصار استفاده 

  ماتیتولیدی و خدجهت آبیاری و مصار  آب چاه و رودخانه استفاده از 

  تصفیه بکارگیری فیلترهای 

 گاز( ج

 حداکثر استفاده از گاز در تمامی شرایط بجای گازوئیل و نفت سیاه 

 های انتقال حرارت و بخار آب به جهت کاهش مصر  سوخت در راستای تولید بخنار و  احیاء و ترمیم عایق کاری لوله

 گرما

 

 گزارش عملکرد زیست محیطی شرکت

  محیط زیست خصوصاً با توجه به توق  تولید فیبر با چگالی باالکاهش موارد آالینده 

 ینک درصند از فنروش    و بوده  ه محیط زیستآالیند هایشرکت در لیستهای گذشته، شرکت از آن جا که در سال

از این   پرداخته است، اقدامات الزم به منظور حنذ  ننام شنرکت    میسالیانه خود را تحت عنوان عوارض آالیندگی 

 .صورت پذیرفته استلیست 

 

 زیست محیطیایت قوانین و مقرارت اقدامات انجام شده در خصوص رع

 آلودگی هواو در حوزه پسماندها 

  با توجه به توق  تولید فیبرتولید  وطب در خطاروند تولید پس توق 

  رینزش   ماننند ) کارآالینده در محیط در هنگام مشاهده موارد  به واحدهای فنی و اقدامات فوری اعالم گزارش سری

 ...(و  هااز دستگاه روغ 
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 گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش سطح رفاهی2 بهداشتی و آموزشی کارکنان

  پرسننل   منظم از تمامیکار و انجام آزمایشات  پزشک معالج در محیطحضور مداوم و مستمر مسئول بهداشت کار و

 ی آنانبه جهت آگاهی از سالمت جسم

  راستای انجام صحیح و اصولی وظای ها در ، بورشور و اعالن آن در تابلوکتابچه، عک تهیه 

 رتقاء سطح آگاهی پرسنلفنی و پزشکی به جهت ا موزشی،های آاجراء کالس 

 

 های توسعه منابع انسانیفعالیت

 :به شرح ذیل های آموزشی تخصصی جهت کارکنانبرگزاری دوره

 و ممیزی داخلی مدیریت کیفیت الزامات سیستم مدیریت کیفیت 

  و تجزیه و تحلیل و آنالیز خرابی روانکاری و آنالیز روغ 

 مدیریت مصر  و ممیزی انرژی 

 مدیریت پروژه 
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 ترکیب نیروی انسانی

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

 سوابق تحصیلی

 

 6830سال  6833سال  6833سال  سطح تحصیالت

 63 60 63 زیر دیپلم

 06 06 05 دیپلم

 68 0 0 فوق دیپلم

 60 63 63 لیسان 

 0 5 1 فوق لیسان 

 4 4 6 دکتری

 16 18 06 جم 

 

 

 سوابق کاری

 

 6830سال  6833سال  6833سال  سابقه کارکنان

 83 83 00 سال 64زیر 

 63 04 00 سال 04-66

 0 0 4 سال 05-06

 16 18 06 جم 

 

 

 تقسیم بندی سنی
 

 6830سال  6833سال  6833سال  س  کارکنان

 08 00 03 سال 85 تا

 88 80 83 سال 54-81

 5 5 5 سال 54باالی 

 16 18 06 جم 
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 2011سال  تکالیف مجمع

به  03/60/6833مالی منتهی به  سالبرای عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام  اقدامات انجام شده در خصوص تکالی  مجم 

 :باشدمی شرح ذیل

  در خصوص زمی  های روده  و رشته رود مقرر گردیده بود وضعیت مالکیت آنها تثبیت ودر صورت لزوم حصارکشی

اقندامات   که یا دیوار کشی گردد و همچنی  در خصوص زمی  رشته رود مقرر شده بود تغییر کاریری صورت گیرد و

 .ای  خصوص صورت گرفته استدر الزم 

  در خصوص باقیمانده اقالم ضایعاتی شرکت مقرر گردید اقدامات الزم جهت فروش آنها وفق صالحدید صورت پذیرد

 .است به فروش رسیدهتاریخ تهیه صورتهای مالی  که اقدام و کلیه ضایعات تا

 پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود
 .باشد یم درصد سود قابل تقسیم 64سود،  میتقس یبرا رهیمد اتیه شنهادیپ

 شرکت های آیندهبرنامهسایر 
 از جملنه چنوب خنام و     خصوص پیدا نمودن مشتریان جدید برای محصوالت اضافه شده به سبد شرکتازاریابی درب

 خمیر چوب

 و دسته ابزارها چیپ  چوب ،تخته وواردات چوب خام پوست کنده از روسیه و تولید الوار 

  مجوز منطقه ازاد و اقدام عملی طرح جام دریافت 

      تحقیقات و بررسی در خصوص تنوع بخشی به سبد محصوالت شرکت ضم  توجه بنه موقعینت کارخاننه و مزاینای

 و نیز پیشنهاد شرکت های مشاوربتی ایجاد شده در مناطق آزاد رقا

 و ارائه آن به مجمن    وفق طرح جام های جدید شرکت ها و فعالیتهای مختل  تأمی  مالی برای پروژهبررسی روش

 عمومی صاحبان سهام

 اطالعات تماس با شرکت

 :آدرس دفتر مرکزی
، (آبنان جننوبی  )تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان شهیدعضندی  

 6، واحد 6، طبقه 03پالک 

 (406)  33088434- 8 :شماره تلف 

 :آدرس کارخانه
بلنوار شنهید فناتحی،     بندرانزلی، منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلنی، 

 ابتدای تقاط  شهید نامجو

   46800048334-0 :شماره تلف  کارخانه

 ( 406) 33088434 :امور سهام

 www.fibreiran.ir :وبسایت شرکت

 

 

 


