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 مقدمه

سیس شده است. ادن، تغلیظ و ذوب مواد معدنی، تأبرداری از معاستخراج و بهره با موضوع اکتشاف، 1141ین در سال شرکت کالسیم

انگوران و تولید و فروش  ویسرب از ماده معدنی معدن سرب و رسال است که فعالیت اصلی و عمده شرکت، استحصال روی و  51

 باشد.کنسانتره و شمش روی و سرب می

کیلومتری غرب شهر زنجان واقع شده است. این معدن در مالکیت دولت  115معدن سرب و روی انگوران، در شهرستان ماهنشان و در 

است. میزان ذخایر معدن انگوران در بخش جمهوری اسالمی ایران قرار دارد و از نظر عیار باالی فلز محتوی، از معادن نادر در جهان 

 روباز هشت میلیون تن و در بخش زیرزمینی چهار میلیون تن روی با عیار باالست.

ترین فلزات غیرآهنی است و به خاطر خواص ترین و پرمصرففلز روی که محصول عمده شرکت است؛ پس از مس و آلومینیوم از مهم

 های مختلف است.ر در گالوانیزاسیون و ترکیب آلیاژگیرد. کاربرد روی، بیشتده قرار میمطلوب آن در صنایع متعدد مورد استفا

 است. کننده و ابزارهای شیمیاییهای ذخیرهکشی، باتریکننده سوخت، آلیاژهای بلبرینگ و لولهکاربرد فلز سرب به عنوان افزودنی نرم

ه، سازی، تولید شیشوان یافت. کاربردهای مدرن این عنصر شامل اسلحهبا ظهور خودرو، مواد شیمیایی و صنایع ماشینی، گسترش فرا

 باشد.های اتمی میعایق صدا و محافظ تشعشات در نیروگاه

 فلز روی

به  لیمتما دیاست به رنگ سف یفلز یاست. رو 11 یعدد اتم یکه دارا Zn یبا عالمت اختصار ییایمیاست ش یعنصر (Zinc) یرو

 نیهارمو مس چ ومینیبعد از آهن، آلوم ی. روکندیم دیتول یاحتراق رنگ سبز براق نیو در ح شودیرنگ م رهیا تکه بر اثر رطوبت هو یآب

 را نام برد. زهیمختلف از جمله برنج و فوالد گالوان یاژهایآل توانیم ی. از موارد استفاده روباشدیم ایفلز مورد استفاده در دن

شود. کاربرد روی ی و خوردگی مصرف میزدگزنگ از جلوگیری فوالد به منظور، برای پوشش تولید شده در دنیا درصد روی 51حدود 

درصدی دومین کاربرد مهم فلز روی است. استفاده از روی در آلیاژ )مانند برنج( و مواد  17( با سهم Die Castingگری )در ریخته

 و ...( از موارد مصرف این فلز مهم در بازارهای جهانی است. شیمیایی بر پایه روی )مانند کودهای شیمیایی، مواد محافظ پوستی
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 یبازار جهانی رو

شوند. به آن بخش از منابعی که در آینده نزدیک قابلیت میلیارد تن تخمین زده می 1.9در حال حاضر منابع روی دنیا در حدود 

وری به منظور استخراج منابع، باعث افزایش ذخایر در دسترس های فناشود. توانایی مالی و پیشرفتبرداری دارند، ذخایر گفته میبهره

شد. این عدد در سال میلیون تن تخمین زده می 221، ذخایر در دسترس دنیا چیزی حدود 2111شود. به عنوان مثال در سال می

ترش معادن جدید بود. میلیون تن رسید. این افزایش در ذخایر روی به خاطر اکتشافات جدید و احداث و گس 251به عدد  2111

ار روی اثرگذ بینی قیمتعملیات اکتشاف، احداث و توسعه معادن جدید ممکن است تا چند سال زمان ببرد و چنین عواملی بر پیش

 است.

ته افیرسد مصرف روی در اقتصادهای بالغ و توسعه. به نظر میروی هستند کنندهمصرف کشورهای ،یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر قیمت

افزایش ادهای در حال توسعه، مصرف روی در حال به سطح متعادلی رسیده و افزایش قابل توجهی ندارد. اما در طرف دیگر، در اقتص

ست، اثرگذار ا یکی از عواملی که به طور مستقیم بر قیمت رویاست؛ که این مساله باعث افزایش کلی مصرف روی در جهان شده است. 

 اهزیرساختوساز و خودروسازی( در کشورهای در حال توسعه است. در این کشورها نیزاسیون فوالد )ساختسطح فعالیت صنایع گالوا

 ود و مصرفشیابد، خودروی بیشتری ساخته میشود، قدرت خرید افزایش میمیطبقه متوسط جامعه تقویت  در حال گسترش است،

 یابد. آلیاژهای روی افزایش می
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کننده نکشورهای اصلی تأمیکننده قیمت این فلز است. عامل تعیین عرضه و تقاضا در بازار جهانی فلز روی، میزانمانند هر کاالی دیگری، 

بینی میزان عرضه باید تحوالت صنعت تولید روی در این کشورها رصد روی، شامل ایران، استرالیا، کانادا و آمریکا است و برای پیش

 شده میزان عرضه روی نشان داده شده است. بینیزرد( با سطح فعلی و پیش در شکل زیر سطح فعلی تقاضا )خطشود. 

باشد. اما در گوی حجم تقاضای فعلی می( پاسخBase Case Productionشود، ظرفیت تولید فعلی )همانطور که در نمودار مشاهده می

هایی برای احداث معادن جدید در حال پروژهکاهند. شوند و از میزان عرضه جهانی میآینده نزدیک تعدادی از معادن روی تعطیل می

ای هد بود. به تعبیر دیگر اگر شرایط امروز برقرار بماند، طی سالنگوی میزان افزایش تقاضای روی در جهان نخواهپاسخاما  انجام است،

 آینده تقاضا از عرضه پیشی خواهد گرفت و بازار کامودیتی، شاهد کسری عرضه روی خواهد بود.

 

 
که موجودی دهد. همانطور که مشخص است به طور تاریخی در زمانیو موجودی انبارهای روی را نشان می شکل زیر ارتباط بین قیمت

های ذوب روی به لحاظ در سطوح فعلی قیمت، توسعه معادن جدید و انجام پروژهیابد قیمت افزایش یافته است. انبارها کاهش می
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هانی به سطح تقاضای ج ها بر اساس میزان موجودی انبارها درست باشد، تا زمانی که عرضهبینیاگر پیشاقتصادی به صرفه نیستند. 

 برسد، روند افزایش نرخ روی ادامه خواهد داشت. سوال مهم در این زمینه این است که این روند تا چه زمانی ادامه خواهد یافت. 

 
ای چین اثر تقاض میزاندر نتیجه  .ترین بازار برای فلز روی استکننده و مهمن مصرفمانند خیلی از فلزات صنعتی دیگر، چین بزرگتری

انداز مراجع مناسب به منظور بررسی چشم از یکی ( چینPurchasing Manager Index) PMIشاخص  چشمگیری بر قیمت روی دارد.

( PMI=51.2نسبت به ماه جوالی ) 51.1د ، با عد2117چین در ماه آگوست  PMIتقاضای چین است. آخرین شاخص منتشرشده 

دهنده بزرگ شدن و رشد اقتصاد است. اگرچه این شاخص برای این شاخص نشان 51اندکی رشد داشته است. به طور کلی اعداد باالی 

اد های آمریکا بر اقتصرسد اعمال تعرفهاند. به نظر میاخص داشتهشاز این  اعداد باالتری فعالین اقتصادی، انتظارروند صعودی دارد اما 

 و میزان تقاضای چین اثر گذاشته است.

 انداز آتی صنعتچشم

اکتشافات و استخراج معادن  فراوان است،فلز روی برای بررسی بازار جهانی فلز روی چند نکته مهم است. اول اینکه همچنان منابع 

های ذوب پایین کاری و پروژهفعلی قیمت روی بازدهی معدن در سطوحجدید در دستور کار است و ذخایر این فلز در حال افزایش است. 

ها افزایش یافته و باعث باالتر رفتن حجم عرضه گذاری در این بخشسرمایه ،ها، به خاطر بازده موردانتظار باالتراست. با افزایش قیمت

 سال طول بکشد.های جدید ممکن است تا چند برداری از پروژهشود. اما تحقق این اقدامات و بهرهمی

های ذوب جدید، کمبود عرضه فلز روی ادامه دارد. این کمبود عرضه باعث اتکا به برداری معادن و کارخانهدوم اینکه تا زمان بهره

 ها خواهد شد.روی و کاهش موجودی انبارها شده و باعث افزایش قیمت انبارهای وجودیم

ر با توجه ترسد روند بلندمدتی قیمت فلز روی صعودی باشد و در افق زمانی کوتاهمیدر نهایت با توجه به توضیحات ارائه شده به نظر 

 2119رسد قیمت در سطوح فعلی نوسان کند. طبق گزارش بانک جهانی، قیمت روی برای سال افزایش قیمت دو سال اخیر به نظر می

 بینی شده است.دالر پیش 2،511دالر و  2،911به ترتیب برابر با  2121و 
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 صنعت سرب و روی در ایران

باشد. همچنین از نظر تولید شمش ایران چهارمین تولیدکننده بزرگ ماده معدنی سرب و روی در آسیا بعد از چین، قزاقستان و هند می

روی درصد ذخایر خاک سرب و  9باشد. در حال حاضر بیش از روی جایگاه ششم و از نظر تولید سرب جایگاه پنجم را در آسیا دارا می

ران اکنون ایرسد. همجهانی هم نمی هایشود حتی به یک درصد نسبتدنیا در ایران شناسایی شده، اما آنچه در کشور تولید و صادر می

این  1414ریزی شده است تا سال کند و برنامهکارخانه کوچک تولید می 45کارخانه بزرگ و  7هزار تن روی در  141ساالنه در حدود 

واحد  11واحد تولید شمش روی و تعداد  71واحد صنایع روی کشور، تعداد  82هزار تن در سال افزایش یابد. از تعداد  111مقدار به 

باشند. در حال حاضر اکثر واحدهای تولید سرب واحد تولیدی شمش روی در استان زنجان مستقر می 41فلوتاسیون بوده و از این تعداد 

میزان خاک مورد نیاز با عیار مناسب، کمتر از ظرفیت اسمی خود در حال فعالیت هستند. در  و روی کشور به دلیل عدم دسترسی به

از خوراک واحدهای هیدرومتالورژی را تأمین  درصد 11واقع با توجه به میزان استخراج خاک سرب و روی از معدن انگوران که تنها 

کند. معادن سرب و روی انگوران تیاج واحدهای تولیدی را تأمین میدرصد اح 11الی  21کند و مابقی معادن داخل کشور نیز حدود می

معدن از  2به جز ترین معادن سرب و روی کشور هستند. آباد یزد، کوشک بافق و آهنگران مالیر، از مهمزنجان، نخلک اصفهان و مهدی

ه ک بوده یدولت رانیا یمعادن رو تیرد. مالکقرار دا یمورد بهره بردار یو تعاون یمعادن توسط بخش خصوص هیکشور، بق معادن فعال

از  کی. هر شودیواگذار م یخصوص و یمختلف دولت مانکارانیبار به صورت مناقصه، به پ کیاستحصال خاک و فروش آن هر چند سال 

دها واح نیداده و ا لیتحو یفرآور یبه واحدها یبندهیسهم خاک را به صورت ع،یمصوب از طرف وزارت صنا متیبا توجه به ق مانکارانیپ

 دهند.یم شمش دیکارخانجات تول لیکنسانتره را تحو ،یپس از فرآور

ابع شدن به من لیتبد تیقابل دیجد یهایکه با استفاده از تکنولوژ ریاخ یهاسال دیباطله تول یهاکیدر ک یاز رو یوجود منابع غن

درصد  91در  یغن ریوجود ذخا لیپتانس آباد،یمعدن بزرگ مهد ژهیبه و یسرب و رو یقطع ریصنعت دارد. وجود ذخا نیا یبرا یدیجد

ر تارمنستان و قزاقستان و از همه مهم ه،یترک رینظ یو رو سرب پهناور و مستعد یبا کشورها یخاک اکتشاف نشده کشور و همجوار

 به نسبت رانیباعث شده تا ا یش روهزار تن شم 451نه السا دیتول تیظرف در کشور با دیکامل تول رهیزنج و یساخت غن ریز جادیا

 باشد. یدر صنعت سرب و رو ینسب تیمز یدارا هیهمسا یکشورها

 معدن انگوران

 کننده سرب ودیتول نیترانگوران در شهرستان ماهنشان استان زنجان، بزرگ یسرب و رو دیانگوران و کارخانه تول یمعدن سرب و رو

 و رانیا یمواد معدن دیو تول هیشرکت ته ،انگوران یاست. مالک معدن سرب و رو انهیرمخاو یمعدن سرب و رو نیترو بزرگ رانیا یرو

باشد. با ینفر م 511انگوران به طور متوسط  یمجتمع معدن نیشاغل است. تعداد نیمیشرکت کالس ،یدند یسرب و رو دیکارخانه تول

 شودیم تالش رونی. از اشودیتمام م گریسال د 11دن انگوران مانده معیعمر باق، یمعدن ماده تن ونیلیم کی ساالنهاحتساب استخراج 

 شود.  کشف نیگزیتا معادن جا

 آبادمعدن مهدی

معدن در  نیبزرگتر یرو سرب و یتن ونیلیم 142 رهیمعدن با داشتن ذخ نیقرار دارد. ا زدی یکیآباد در نزدیمهد یمعدن سرب و رو

 دهیاکس یمعدن رهیدر جهان به جهت ذخی رو و معادن سرب نیرترینظیاز ب یکیآباد ی. معدن مهددیآینوع خود در جهان به شمار م
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واهد خ رانیدر ا یصنعت سرب و رو گاهیدر ارتقاء جا یگام بزرگ آبادیمهد یکیدر نزد یرو دیکارخانه تول جادیکه ا باشدیو سولفوره م

تا  ردیقرار گ یبردارتر مورد بهرهعیهر چه سر دیدر کشور با یسرب و رو کیمعدن استراتژ کی آباد به عنوانیداشت. معدن مهد

 جهان است. یکانسار بزرگ سرب و رو نیمعدن، دوم نیحوزه برطرف شود. ا نیا فعاالن یهاینگران
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 شرکت و فعالیتتاریخ 

 کلیات شرکت اصلی

مجتمع ذوب و احیای روی قشم، تولید روی های فرعی آن )گروه شامل شرکت کالسیمین )سهامی عام( به عنوان شرکت اصلی و شرکت

بندرعباس، صنعت روی زنگان، اسیدسازان زنجان، شیمیایی کاتالیست پارسیان، شرکت آلفا ماشین پویا و شرکت زرمتال معدنچیلک 

نعتی ها و مالکیت صدر اداره ثبت شرکت 9571به صورت سهامی خاص تحت شماره  14/19/1141ترکیه( است. شرکت اصلی در تاریخ 

در اداره ثبت  1712مرکز اصلی شرکت به زنجان انتقال یافته و تحت شماره  11/11/1171تهران به ثبت رسید و متعاقب آن در تاریخ 

در سازمان بورس اوراق  11/19/1171به سهامی عام تبدیل و سهام آن در تاریخ  11/11/1171زنجان ثبت گردید. نوع شرکت در تاریخ 

داران، شرکت های آن سازمان قرار گرفت. ضمنا با توجه به ترکیب سهامدر فهرست نرخ 15/11/1171و از تاریخ بهادار پذیرفته شد 

شرکت دارای  گردد.های فرعی شرکت توسعه معادن روی ایران )سهامی عام( محسوب میکالسیمین )سهامی عام( از جمله شرکت

 می باشد. 11411151194شناسی ملی به شماره 

 های فرعیتکلیات شرک

 های فرعی به شرح زیر است:توضیحات مربوط به شرکت

 شرکت مجتمع ذوب و احیای روی قشم )سهامی خاص( – الف

در منطقه آزاد قشم ثبت گردیده و  511تحت شماره  21/11/1171شرکت مجتمع ذوب و احیای روی قشم )سهامی خاص( در تاریخ 

 است.برداری رسیده به بهره 15/11/1178از تاریخ 

 شرکت تولید روی بندرعباس )سهامی خاص( –ب 

ها و مالکیت صنعتی در اداره ثبت شرکت 1249تحت شماره  28/12/1171شرکت تولید روی بندرعباس )سهامی خاص( در تاریخ 

متعلق به  درصد سهام شرکت تولید روی بندرعباس 98برداری رسیده است. به بهره 11/18/1177بندرعباس ثبت گردیده و از تاریخ 

گذاری اندیشه محوران درصد متعلق به سرمایه 1درصد آن متعلق به شرکت کالسیمین و  1شرکت مجتمع ذوب و احیای روی قشم و 

 باشد.می

 شرکت صنعت روی زنگان )سهامی عام( –ج 

اره ثبت شرکت های در ادبه صورت سهامی خاص  5181تحت شماره  18/12/1182شرکت صنعت روی زنگان )سهامی عام( در تاریخ 

آغاز گردیده است. بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده  1181زنجان به ثبت رسیده و متعاقب آن فعالیت شرکت از ابتدای سال 

در فهرست شرکت های پذیرفته شده  1191نوع شخصیت حقوقی شرکت به سهامی عام تبدیل و در آبان ماه سال  12/19/1191مورخ 

 جاده دندی استان زنجان می باشد. 11گردیده است. مرکز اصلی و کارخانه شرکت در کیلومتر در فرابورس درج 
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 شرکت اسیدسازان زنجان )سهامی خاص( –د 

به صورت شرکت سهامی خاص با نام شرکت روی سازان غرب تاسیس  11/2/1185در تاریخ  شرکت اسیدسازان زنجان )سهامی خاص(

به شرکت  17/11/1187بت شرکت ها و مالکیت صنعتی شهرستان زنجان به ثبت رسید و در تاریخ در اداره ث  1177شد و با شماره 

وزارت صنایع ومعادن ، بهره  1/12/1191مورخ  11951/18اسید سازان زنجان تغییر نام یافت. به موجب پروانه بهره برداری شماره 

میلیون  52آغاز شده است. تعداد سهام شرکت  21/1/1187تاریخ  هزار تن ساالنه در 71برداری از کارخانه شرکت با ظرفیت تولید 

درصد سهام شرکت به صورت مستقیم و غیر  مستقیم به شرکت کالسیمین  91ریالی با نام تمام پرداخت شده می باشد. که  1،111سهم 

در اداره  21/17/1194ه در مورخ ک 11/17/1194الزم به ذکر است به موجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  تعلق دارد.

قانون مالیات های مستقیم شرکت  111ثبت شرکت ها  و مالکیت های صنعتی شهرستان زنجان به ثبت رسیده است، در اجرای مفاد 

  ادغام گردیده است.ص(سهامی خا)فرآورده های شیمیایی رویین کاران الوند )سهامی خاص( در شرکت اسید سازان زنجان 

 یمیایی کاتالیست پارسیان )سهامی خاص(شرکت ش -ه 

 در اداره ثبت شرکت های زنجان به ثبت رسیده است. 1181تحت شماره  21/8/1184شرکت کاتالیست شیمیایی در تاریخ 

 شرکت آلفا ماشین پویا )سهامی خاص( -و 

و متعاقب آن فعالیت ان به ثبت رسیده در اداره ثبت شرکت های زنج 1811تحت شماره  11/12/1185شرکت الفا ماشین پویا در تاریخ 

 آغاز گردیده است. 1181شرکت در ابتدای سال 

 شرکت زرمتال معدنچلیک )با مسئولیت محدود( – ز

در کشور  2112( به صورت شرکت با مسئولیت محدود در سال Zermetal Madencilik Limited Sirketiشرکت زرمتال معدنچلیک )

 ترکیه به ثبت رسیده است.

 

 

 شرکت دارانرکیب سهامت

 به شرح جدول زیر است. 11/11/1197ترکیب سهامداران شرکت بر اساس ترازنامه سال مالی منتهی به 

 داران شرکتترکیب سهام – 1جدول 

 درصد تعداد سهام دارسهام

 57.12 1،141،174،719 شرکت توسعه معادن روی ایران

 2.11 41،111،111 شهره حاجی نیا

 1.54 11،717،154 الی بانک مسکن )سهامی عام(شرکت گروه م

 1.2 21،879،114 شرکت مجتمع ذوب و احیاء روی قشم )سهامی خاص(

 1.2 21،789،715 دیعمیسا اس

 11.71 715،218،518 سایر سهامداران

 111 2،111،111،111 مجموع
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 شده شرکتتغییرات سرمایه ثبت

و طی آن سرمایه  شدهانجام میلیون ریال  1،151،211از محل اندوخته به مبلغ  11/12/1191آخرین افزایش سرمایه شرکت در تاریخ 

 افزایش یافته است.میلیون ریال  2،111،111میلیون ریال به مبلغ  941،811شرکت از مبلغ 

 افزایش سرمایه اخیر شرکت مطابق جدول زیر است: 1مشخصات 
 مراحل افزایش سرمایه – 2جدول 

 سرمايه قبلی
 ن ريال()ميليو

 درصد افزايش سرمايه
آخرين سرمايه 

 )ميليون ريال(
 تاريخ سرمايه منبع افزايش

 1189 مطالبات و آورده نقدی 429،111 121 195،111

 1191 مطالبات و آورده نقدی 941،811 121 429،111

 1191 اندوخته 2،111،111 112 941،811

 زیان صورت سود و

 است. آورده شده 1 شماره در جدول 1197ماهه سال نه و دوره  1191تا  1192های الصورت سود زیان شرکت مربوط به س

 صورت سود و زیان – 1جدول 

 37ماهه  3 8236 1395 1394 1393 1392  

 2,739,045 5,263,771 2,988,867 2,496,874 2,151,023 3,001,959 درآمدهای عملیاتی

 (1,537,019) (3,154,938) (1,936,681) (2,366,054) (1,429,627) (1,452,418) بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

 1,202,026 2,108,833 1,052,186 130,820 721,396 1,549,541 سود)زيان( ناخالص

 -  -  20,242 61,086 178,469 305,681 سود حاصل از سرمایه گذاریها

 (110,506) (220,915) (159,205) (115,099) (95,515) (83,286) های فروش، اداری و عمومیهزینه

 635,145 138,499 -  -  -  -  سایر درآمد های عملیاتی

 (55,065) (28,589) 101,896 97,721 (35,473) (14,354) سایر اقالم عملیاتی

 1,671,600 1,997,828 1,015,119 174,528 768,877 1,757,582 سود)زيان( عملياتی

 (58,163) (34,965) (27,178) (71,315) (23,735) (18,641) های مالیهزینه

 14,063 406,709 -  -  -  -  درآمد سرمایه گذاری -های غیر عملیاتیسایر درآمدها و هزینه

 60,243 138,913 32,438 13,375 60,997 101,428 های غیر عملیاتیسایر درآمدها و هزینه

 1,687,743 2,508,485 1,020,379 116,588 806,139 1,840,369 سود قبل از ماليات

 (113,896) (111,168) (23,835) (1,019) (30,839) (121,849) مالیات بر درآمد

 1,573,847 2,397,317 996,544 115,569 775,300 1,718,520 سود)زيان( خالص

 787 1,199 498 58 388 1,821 سود)زيان( هر سهم

 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 943,800 سرمایه شرکت
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 یسودآورروند 

به خاطر روند کاهشی  1194تا  1192های شود. شرکت طی سالمشاهده می کالسیمینشرکت  ساله گذشتهپنج سودآوریدر نمودار زیر 

ی روی و سرب و همچنین های جهان، با افزایش نرخ1194قیمت جهانی روی و سرب با کاهش سودآوری مواجه شده است. بعد از سال 

 سودآوری شرکت کالسیمین دستخوش تغییرات مثبتی بوده است.به ریال تحرکات قیمتی نرخ تبدیل دالر 

 

 
 روند سودآوری شرکت – 1نمودار 

 روند حرکتی 1194تا  1192های سال گذشته، در نمودار زیر آورده شده است. طی سال 5شده تغییرات قیمتی سهم در نمودار تعدیل

های جهانی روی و سرب، روند سودآوری و قیمت با تغییر روند حرکت قیمت 1194، نزولی بوده و از سال "فاسمین" بورسی قیمت نماد

 هر سهم شرکت هم دستخوش تغییر شده و روند صعودی در پیش گرفته است.

1

511،111

1،111،111

1،511،111

2،111،111

2،511،111

1،111،111

1191 1194 1195 1191

(میلیون ریال)روند سود آوری 

ناخالص( زیان)سود عملیاتی( زیان)سود خالص( زیان)سود
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 ضاتومفر

 باشد.می 4 شماره جدولبه صورت  تحلیل شرکتمفروضات مورد استفاده در 
 مفروضات - 4دول ج

 8231 8233 8222 

 %29.0 %31.0 %37.2 نرخ تورم ایران

 %2.3 %2.7 %2.0 نرخ تورم آمریکا

 186,809 147,442 114,920 )ریال( نرخ دالر

 2,681 2,714 2,811 )دالر( نرخ جهانی روی

 2,231 2,235 2,238 نرخ جهانی سرب )دالر(

 

 صندوق بینهای بینی نرخ تورم از دادهبرای پیش( المللی پولIMFاستفاده شده است ).. 

  تفاده اس بانک جهانی انداز بازار کامودیتی منتشرشده توسطگزارش چشم سرب ازهای جهانی فلزات روی و بینی نرخپیشبرای

 شده است. 
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 وضعیت تولید شرکت

 ظرفیت اسمی

های توسعه شرکت در راستای بهبود راندمان و استفاده برنامه ای برای توسعه و افزایش ظرفیت ندارد و غالبشرکت کالسیمین برنامه

 های معدنی با عیار پایین است.بهینه از خاک
 ظرفیت اسمی – 5جدول 

 1400 1399 1398 8237 8236 1395 1394 1393 1392 )تن( 

 75,000 75,000  75,000  75,000  75,000  75,000  75,000  75,000  75,000 کنسانتره روی پخته

 68,000 68,000  68,000  68,000  68,000  68,000  68,000  68,000  68,000 شمش روی

 35,000 35,000  35,000  35,000  35,000  35,000  35,000  35,000  35,000 کنسانتره سرب

 210,000 210,000  210,000  210,000  210,000  210,000  210,000  210,000  210,000 کنسانتره روی خام

 114,000 114,000  114,000  114,000  114,000  114,000  114,000  114,000  114,000 اسید سولفوریک

 502,000 502,000  502,000  502,000  502,000  502,000  502,000  502,000  502,000 مجموع

 

 مقدار تولید

. در سنوات قبل بخش باشدظ میتغلیرب و روی انگوران به کارخانه ترین عامل مؤثر بر عملکرد تولید، خاک ورودی از معدن سمهم

های اخیر معدن مذکور در سال ، با کاهش مقدار و عیار ماده معدنیِشدمیای از خاک مورد نیاز کارخانه تغلیظ از این معدن تأمین عمده

دی ماده معدنی در این معدن، تغییر یافته است. کاهش بنو از سوی دیگر رقبای جدید در منطقه و یا افزایش ظرفیت تولید آنها، سهمیه

تولید کنسانتره عمدتا ناشی از این عوامل بوده است. به منظور حفظ سطح تولید شمش روی، شرکت کالسیمین برای تأمین ماده معدنی 

ش تولید کنسانتره را جبران کند باطله کاه یهاآورده است. شرکت توانسته با استفاده از خاک یبه سایر معادن داخل و خارج کشور رو

 و سطح تولید شمش روی را حفظ کند.
  مقدار تولید – 1جدول 

 97ماهه  9 1400 1399 1398 1197 1191 1395 1394 1393 1392 )تن(  

 11،117 31,107 31,107 31,107 31,107 69,049 67,005 64,764 69,132 69,657 کنسانتره روی پخته

 25،122 31,618 31,618 31,618 31,618 37,754 33,879 30,378 32,960 35,261 شمش روی

 4،551 5,231 5,231 5,231 5,231 8,541 7,757 7,651 8,531 10,186 کنسانتره سرب

 149،981 192,598 192,598 192,598 184,362 200,833 237,902 239,643 278,263 317,683 کنسانتره روی خام

 -  166,077 166,077 166,077 166,077 166,077 136,553 114,630 125,648 102,502 اسید سولفوریک

 388,363 426,631 426,631 426,631 418,395 482,254 483,096 457,066 514,534 535,289 مجموع
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 وضعیت فروش

 مقدار فروش

بنابراین فرض شده است شرکت  همانند سال گذشته  شده است. فرض 1197ش سال طبق عملکرد فروشرکت  شمش رویفروش مقدار 

  برآورد شده است. 1197یافته نسبت فروش صادراتی و داخلی نیز بر اساس عملکرد تحقق .با مشکل فروش صادراتی مواجه باشد

 
 مقدار فروش  – 7جدول 

(تن)  37ماهه  3 1400 1399 1398 8237 8236 1395 1394 1393 1392 

                     فروش داخلی

 - - - - - -   -   3,281 -   13,853 کنسانتره روی پخته

  4,912  7,620  7,620  7,620  7,620  4,722  1,210  546  5,300  5,291 شمش روی

  2,549  5,443  5,443  5,443  5,443  5,443  247  29    1,830 کنسانتره سرب

  3,683  9,108  9,108  9,108  8,719  32,365  12,320  2,604  41,464  204,701 کنسانتره روی خام

 - - - - -  68  70 - -  257 شمش سرب

 - - - - -  550 -  - -  - خاک معدنی

 - - - - -  1,277  729  659  659  916 سایر

  11,144  22,171  22,171  22,171  21,782  43,807  14,506  7,119  47,423  226,591 مجموع فروش داخلی

                     فروش صادراتی

  8,300  12,875  12,875  12,875  12,875  30,959  28,313  37,203  19,358  24,000 شمش روی

 - - - - -   -    8,615  7,318  5,530  11,912 کنسانتره سرب

 - - - - -  1,527 -   -   -   -   شمش سرب

  8,300  12,875  12,875  12,875  12,875  32,535  36,928  44,571  24,888  35,912 مجموع فروش صادراتی

 - - - - - 9,050 - - - - درآمد ارائه خدمات

  19,444  35,046  35,046  35,046  34,657  85,392  51,434  51,690  72,311  262,503 مجموع کل فروش
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 نرخ فروش

استفاده  LMEهای روی و سرب های تاریخی نرخ هر محصول با نرخاز نسبت فروش محصوالت شرکت،های بینی نرخپیش منظوربه

 سابقهشایان ذکر است با توجه به  .است های بانک جهانی استفاده شدهبینیاز پیش 1411و 1199و  1198های شده است. برای سال

 هستند.  های فروش داخلیتر از نرخهای فروش صادراتی پایینشرکت، نرخ

  های فروشنرخ – 8جدول 

 97ماهه 9 1400 1399 1398 1197 1191 1395 1394 1393 )ميليون ريال(
                   فروش داخلی

 - - - - - - - 3,639,134 - کنسانتره روی پخته

 179,056,894  530,100,481  423,540,176  341,915,634 210,219,593 140,762,601 75,283,471 77,097,070 76,865,472 شمش روی

 62,535,896  218,307,703  172,611,769  134,718,209 84,480,617 47,305,530 30,744,939 23,172,414  کنسانتره سرب

 18,838,447  65,793,316  47,691,880  34,349,322 27,840,807 14,275,668 6,222,971 3,368,280 4,012,372 کنسانتره روی خام

 - - - - - 83,323,529 80,328,571 - - شمش سرب

 - - - - - 9,658,182 - - - خاک معدنی

          فروش صادراتی

 150,697,952  501,550,008  400,728,893  323,500,534 201,617,422 119,049,356 89,111,715 61,052,657 74,301,116 شمش روی

 - - - - - 106,203,012 - - - شمش سرب
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 مبلغ فروش

الزم به ذکر است برای سال  بینی شده است.پیش با توجه به مقدار و نرخ فروش به شرح جدول زیرهای آتی شرکت، مبلغ فروش سال

افزایش مبلغ فروش از مقطع  و بعد از آن تمام مبالغ سایر تحت ردیفی با همین عنوان در ذیل فروش صادراتی گزارش شده است. 1197

)بر اساس گزارشات عملکرد ماهانه( عمدتا ناشی از افزایش مقدار فروش در سه ماهه پایانی سال  1197ه به پایان سال مالی سال نه ماه

 مزبور می باشد.
 مبلغ فروش – 9جدول 

 37ماهه 3 1400 1399 1398 1397 8236 1395 1394 1393 )ميليون ريال(

          فروش داخلی

 - - - - - - - 11,940 - کنسانتره روی پخته

 1,024,123 4,039,205 3,227,248 2,605,294 1,601,810 664,681 91,093 42,095 407,387 شمش روی

 159,404 1,188,249 939,526 733,271 459,828 257,484 7,594 672 - کنسانتره سرب

 69,382 599,277 434,401 312,870 242,744 462,032 76,667 8,771 166,369 کنسانتره روی خام

 - - - - - 5,666 5,623 - - شمش سرب

 - - - - - 5,312 - - - خاک معدنی

 - - - - - 369 15,626 - 14,911 سایر

 1,321,583 5,826,731 4,601,174 3,651,435 2,304,382 1,395,544 196,603 63,478 588,667 مجموع  فروش داخلی

          فروش صادراتی

 1,250,793 6,457,608 5,159,506 4,165,167 2,595,885 3,685,649 2,523,020 2,271,342 1,438,321 شمش روی

 - - - - - - 242,722 155,674 124,035 کنسانتره سرب

 - - - - - 162,172 - - - شمش سرب

 - - - - - 7,320 - 3,694 - شمش زاماک

 1,398,883 6,457,608 5,159,506 4,165,167 2,595,885 3,855,141 2,765,742 2,430,710 1,562,356 مجموع فروش صادراتی

 18,579 1,199,009 952,688 762,937 478,289 13,086 26,522 2,686  سایر

 2,739,045 13,483,348 10,713,368 8,579,539 5,378,556 5,263,771 2,988,867 2,496,874 2,151,023 مجموع کل فروش
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 هزینه سربار
زنجان در سال  BZSی کارخانه برداربهرهسربار با در نظر گرفتن مقدار تولید و همچنین تورم محاسبه شده است. با توجه به  هزینه

 اند.بینی شدههای آتی پیشو بر اساس آن استهالک سالبرآورد های ثابت مشهود دارایی، 1197
 هزینه سربار – 11جدول 

 97ماهه 9 1400 1399 1398 1397 1191 1395 1394 1393  )ميليون ريال(
 285،721 968,373 739,216 564,287 411,288 399,107 318,890 288,807 254,651 حقوق، دستمزد و مزایا

 582،994 1,802,262 1,397,102 1,066,490 777,325 548,295 444,253 562,755 663,028 مواد غیرمستقیم
 17،451 60,195 58,673 57,190 49,935 39,819 60,944 36,171 34,351 استهالک

 121،477 17,487 208,470 184,181 159,581 162,507 145,530 130,918 129,269 هزینه آب، برق و سوخت
 -  294,500 228,295 174,271 124,567 109,436 62,775 65,228 93,851 تعمیر و نگهداری

 41،124 112,667 87,339 66,671 47,656 41,867 48,162 50,550 53,507 حمل و نقل و اجاره
  259،192 183,259 142,061 108,444 77,515 68,099 51,629 32,710 38,443 سایر

 8,222,862  3,438,744  2,861,157  2,221,534  1,647,867 1,369,130 1,132,183 1,167,139 1,267,100 جمع سربار توليدي

 رفتهکاالی فروش شدهتمامبهای 

 11 رهشما ، به شرح جدولکالسیمینشرکت رفته برای شده کاالی فروشهای قبل، بهای تمامجه به توضیحات و محاسبات بخشبا تو

دهد که قیمت آن متأثر از قیمت فلز روی در تولیدی را تشکیل می تمحصوالبهای ساخت درصد از  51مواد اولیه حدود مبلغ  است.

 ای از بابت تغییراتجهانی بر قیمت فروش محصوالت شرکت، نگرانی عمده هایثیر همزمان قیمتبازارهای جهانی است و با توجه به تأ

حاسبه م طبق گزارش تفسیری مدیریتنرخ مواد اولیه وجود ندارد. فلذا مبلغ مواد مستقیم مصرفی با توجه به حاشیه سود مواد مصرفی 

 شده است.
 رفتهبهای تمام شده کاالی فروش – 11جدول 

ون ريال()ميلي 37ماهه 3 1400 1399 1398 1397 8236 1395 1394    
 1،421،418  6,741,674  5,356,684  4,289,770  2,689,278 1,386,227 1,002,977 672,474 مواد مستقیم

 121،589  1,106,864  844,935  644,988  470,108 347,746 265,874 235,956 دستمزد مستقیم

 1،115،114  3,438,744  2,861,157  2,221,534  1,647,867 1,369,130 1,132,183 1,167,139 سربار ساخت

 (55،152) (172,347) (138,381) (109,270) (73,403) (27,760) (28,166) (49,466) هزینه های جذب نشده

 2,222,823  11,114,935  8,924,394  7,047,021  4,733,851 3,075,343 2,372,868 2,026,103 مجموع هزينه هاي ساخت
 (175،911) - - - (175,916) (38,547) (69,044) (97,089) کاهش)افزایش( در موجودی در جریان ساخت

 - - - - - 138,292 73,960 - خرید

 3,127,832  11,114,935  8,924,394  7,047,021  4,557,935 3,175,088 2,377,784 1,929,014 بهاي تمام شده ساخت

 -    - - - - 197,507 (154,057) (448,493) ریافت و ارسال امانی محصولخرید د
 (1،111،192) (3,217,017) (2,583,012) (2,039,633) (1,268,487) (216,303) (289,508) 884,882 کاهش)افزایش( در موجودی کاالی ساخته شده

 - - - - - (525) 1,891 - زیافت محصول فرعیبا

 11،518 - - -  11,518 (829) 571 651 سایر اقالم

 8,227,283  7,897,917  6,341,382  5,007,388  3,300,965 3,154,938 1,936,681 2,366,054 بهاي تمام شده کاالي فروش رفته
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 ، اداری و فروشهای عمومیهزینه

 اند.شده برآوردها رشد تاریخی آنهمچنین  در سنوات آتی و تورم و نرخ رشد دالربا در نظر گرفتن  و فروش اداری های عمومی،هزینه

 و کمیسیون فروش برآورد گردیده است. العملحقماهه در قالب  9 یبندطبقهمتناسب با تغییر هزینه صادرات 
 های عمومی، اداری و فروشهزینه – 12جدول 

 37ماهه  3 1400 1399 1398 8237 8236 1395 1394 1393  )ميليون ريال(

  51,414  174,251  133,016  101,539  74,008  53,287  45,296  40,279  30,260 مزایاحقوق دستمزد 

  -  - - -  -   62,769  67,586  42,209  32,448 هزینه صادرات  

  2,276  3,723  3,629  3,537  3,035  2,463  4,893  3,517  5,538 استهالک

  788  2,436  1,888  1,442  1,051  1,260  1,058  799  673 آب برق گاز و سوخت  

 -   33,346  26,319  20,514  15,173  10,582  6,133  4,580  4,481 ملزومات مصرفی

 -   10,029  7,775  5,935  4,326  3,297  1,517  1,175  1,452 تعمیر و نگهداری  

  33,951  167,129  132,794  106,345  66,668 - - - - حق العمل و کمیسون فروش  

 -   138,379  109,951  88,052  55,200  54,022 - - - هزینه آالیندگی

  22,077  52,080  40,174  30,944  29,436  33,235  32,722  22,540  20,663 سایر  

  110,506  581,373  455,546  358,307  248,896  220,915  159,205  115,099  95,515 مجموع

 عملیاتی درآمدهایسایر 

ود همچنین س های آتی برآورد شده است.شده سالبینیفروش ضایعات عامل اثرگذار و مهم این بخش است و بر اساس فروش کل پیش

 ل شده لحاظ شده است.واین طلب وص 1197که برای سال های پس از ناشی از تسعیر طلب ارزی می باشد،  ،تسعیر ارز
 های عملیاتیهزینهسایر درآمدها و  – 11جدول 

 37ماهه  3 1400 1399 1398 1397 8236 1395 1394 1393   )ميليون ريال(

 (55,052) (172,347) (138,381) (109,270) (73,403) (27,760) (28,166) (49,466) (29,458) هزینه های جذب نشده در تولید

 - -  -  -  -  -   571  651 (2,844) کسر و اضافات انبارگردانی  

  136,536  759,756  603,674  483,437  182,048  138,499  129,491  146,536 -  فروش ضایعات

  498,609 -  -  -   498,609 -  -  -  (3,171) تسعیر ارز  

  13 -  -  -   13 (829) -  -  -  سایر 

  580,106  587,409  465,293  374,167  607,267  109,910  101,896  97,721 (35,473) مجموع  
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 یاتیرعملیغهای سایر درآمدها و هزینه

 د. نباشمی 14 شماره لطابق جدوهای آتی م، برای سالکالسیمینشرکت سایر درآمدهای غیرعملیاتی 
 سایر درآمدهای غیرعملیاتی – 14جدول 

37ماهه  3 1400 1399 1398 1397 8236 1395 1394 1393   )ميليون ريال(  

  2,620 -  -  -   2,620  38,875 -  -  -  ها صل از فروش سرمایه گذاریسود حا

 -  -  -  -  -   10,363  1,635  11,241  26,927 سود سهام شرکتهای سرمایه پذیر  

  57,294  165,989  132,349  95,752  76,392  95,711  19,886  13,579  33,100 سود سپرده بانکی

 -  -  -  -  -  -   2,148  2,132 -  ه و قطعات یدکی سود فروش مواد اولی 

 -  -  -  -  -  -  -  -   22 سود فروش دارایی ثابت

  0 -  -  -  -   2,279  7,279 (14,517) (48) سود تسعیر ارز  

  329 -  -  -  -   2,048  1,490  940  996 سایر

  60,243  165,989  132,349  95,752  79,012  149,276  32,438  13,375  60,997 مجموع  

 هاگذاریسود حاصل از سرمایه

وط به های زیرمجموعه، مربگذاری در شرکتهای زیرمجموعه کالسیمین به شرح جدول زیر است. عمده سود حاصل از سرمایهشرکت

ا باشد. بت تولید روی بندرعباس می؛ درآمد این شرکت هم تا حد زیادی وابسته به عملکرد شرکشرکت ذوب و احیاء روی قشم است

ی بینی سودآوری آنها براساس درآمد عملیاتی شرکت اصلشرکت کالسیمین است، پیشبا توجه به اینکه عملیات دو شرکت مذکور مشابه 

 برآورد شده است.
 هاگذاریسود حاصل از سرمایه – 15جدول 

 1400 1399 1398 1397 8236 1395 1394 1393 1392  )ميليون ريال( 

  1,035,339  811,340  664,371  451,053 369,926 11,998 - 89,982 199,960 ذوب و احیای روی قشم

 - - - - - - - 43,940 38,025 رویین کاران الوند

  25,704  19,926  15,211  11,086 8,450 3,212 54,925 34,645 29,575 اسیدسازان زنجان

  2,844  2,228  1,825  1,239 1,016 0 2,560 2,199 18,280 روی زنگان

  34,234  26,538  20,258  14,765 11,254 4,502 1,751 7,503 16,257 بازرگانی توسعه صنعت روی

  27,022  21,176  17,340  11,772 9,655 - - - - توسعه معادن روی

  10,355  8,115  6,645  4,511 3,700 333 1,850  2,775 کاتالیست پارسیان

  5,598  4,386  3,592  2,439 2,000 150 - 200 9 روی بندرعباس

  2,154  1,670  1,274  929 708 - - - - سایر شرکت های خارج  از بورس

 - - - - - 47 - - 800 حمل و نقل کالسیمین ترابر

  1,143,249  895,378  730,515  497,795 406,709 20,242 61,086 178,469 305,681 مجموع
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 تسهیالت

 است. برآورد شده  آن مؤثرو هزینه مالی با استفاده از نرخ شده مبلغ تسهیالت با توجه به هزینه بهای تمام
 هزینه مالی شرکت – 11جدول 

 صورت سود و زیانبینی پیش

 .باشد 1311برابر سال  1318. مقدار فروش سال 1سناریو 

)سهامی عام(  کالسیمینزیان شرکت  صورت سود و ،های قبلهای آتی، طبق فرضیات و برآوردهای عنوان شده در بخشبرای سال

 مطابق جدول زیر تهیه شده است.
 شدهبینیصورت سود و زیان پیش – 17جدول 

 1400 1399 1398 1397 8236 1395 1394 1393 )ميليون ريال(
  13,483,348  10,713,368  8,579,539  5,378,556 5,263,771 2,988,867 2,496,874 2,151,023 درآمدهای عملیاتی

 (7,897,917) (6,341,382) (5,007,388) (3,300,965) (3,154,938) (1,936,681) (2,366,054) (1,429,627) بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

  5,585,431  4,371,986  3,572,151  2,077,591 2,108,833 1,052,186 130,820 721,396 سود)زيان( ناخالص

 - - - - - 20,242 61,086 178,469 سود حاصل از سرمایه گذاریها

 (581,373) (455,546) (358,307) (248,896) (220,915) (159,205) (115,099) (95,515) های فروش، اداری و عمومیهزینه

  587,409  465,293  374,167  607,267 138,499 - - - سایر درآمد های عملیاتی

 - - - - (28,589) 101,896 97,721 (35,473) سایر اقالم عملیاتی

  5,591,467  4,381,733  3,588,011  2,435,962 1,997,828 1,015,119 174,528 768,877 سود)زيان( عملياتی

 (194,132) (154,724) (127,292) (71,479) (34,965) (27,178) (71,315) (23,735) های مالیهزینه

 -های غیر عملیاتیسایر درآمدها و هزینه

 سرمایه گذاریدرآمد 
- - - 406,709 497,795  730,515  895,378  1,143,249  

  165,989  132,349  95,752  79,012 138,913 32,438 13,375 60,997 های غیر عملیاتیسایر درآمدها و هزینه

  6,706,573  5,254,736  4,286,986  2,941,290 2,508,485 1,020,379 116,588 806,139 سود قبل از ماليات

 (507,873) (395,721) (318,158) (190,796) (111,168) (23,835) (1,019) (30,839) مالیات بر درآمد

  6,198,700  4,859,015  3,968,829  2,750,494 2,397,317 996,544 115,569 775,300 سود)زيان( خالص

  3,099  2,430  1,984  1,375 1,199 498 58 388 سود)زيان( هر سهم

  2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 سرمایه شرکت

 

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 )میلیون ریال(

  1230,592  988,064  780,212  674,558  142,341  203,267  283,648  367,820 کل تسهیالت

  194,132  154,724  127,292  71,479  34,965  27,178  71,315  23,735 هزینه مالی
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میلیون  1،918،829برابر  1198، میزان سود خالص شرکت در سال 1198در سال  1197با فرض تکرار مقدار فروش صادراتی سال 

 رد شده است.ریال برآو 1،984( برابر EPSریال و سود هر سهم )

 (فروش کامل تولیداتبینی صورت سود و زیان )پیش. 2سناریو 

 در این سناریوصورت سود و زیان پیش بینی می شود.  1197در این قسمت با فرض افزایش فروش صادراتی همانند سالهای پیش از 

 به فروش برساند. 1198در سال  ایجاد شده است را نمی تواند 1197مفروض است شرکت موجودی انبار شمش روی که در سال 

 .است ر گرفته شدهدر نظتن  11،118 معادل 1198سال  شمش رویمقدار فروش این سناریو در بنابراین 

 
 فروش کامل تولیداتپیش بینی صورت سود و زیان با فرض  -18جدول

 1400 1399 1398 1397 8236 1395 1394 1393 )ميليون ريال(

  21,257,885  16,791,383  13,373,087  5,378,556 5,263,771 2,988,867 2,496,874 2,151,023 درآمدهای عملیاتی

 (14,200,508) (11,301,115) (8,261,512) (3,300,965) (3,154,938) (1,936,681) (2,366,054) (1,429,627) م شده درآمدهای عملیاتیبهای تما

  7,057,377  5,490,268  5,111,575  2,077,591 2,108,833 1,052,186 130,820 721,396 سود)زيان( ناخالص

 - - - - - 20,242 61,086 178,469 ها سود حاصل از سرمایه گذاری

 (757,450) (593,186) (466,845) (248,896) (220,915) (159,205) (115,099) (95,515) های فروش، اداری و عمومیهزینه

  966,147  761,388  607,691  607,267 138,499 - - - سایر درآمد های عملیاتی

 - - - - (28,589) 101,896 97,721 (35,473) سایر اقالم عملیاتی

  7,266,073  5,658,470  5,252,421  2,435,962 1,997,828 1,015,119 174,528 768,877 سود)زيان( عملياتی

 (194,132) (154,724) (127,292) (71,479) (34,965) (27,178) (71,315) (23,735) های مالیهزینه

 -های غیر عملیاتیسایر درآمدها و هزینه

 اریدرآمد سرمایه گذ
- - - 406,709 497,795  1,052,343  1,142,246  1,467,049  

  261,017  206,928  128,636  79,012 138,913 32,438 13,375 60,997 های غیر عملیاتیسایر درآمدها و هزینه

  8,800,007  6,852,920  6,306,108  2,941,290 2,508,485 1,020,379 116,588 806,139 سود قبل از ماليات

 (417,935) (317,841) (274,334) (190,796) (111,168) (23,835) (1,019) (30,839) مالیات بر درآمد

  8,382,072  6,535,079  6,031,774  2,750,494 2,397,317 996,544 115,569 775,300 سود)زيان( خالص

  4,191  3,268  3,016  1,375 1,199 498 58 388 سود)زيان( هر سهم

  2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 سرمایه شرکت 

 

 ریال برآورد می گردد. 3,016به ازای هر سهم برابر  و ریالمیلیون  6,031,774به مبلغ  1198بدین ترتیب سود شرکت برای سال 
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 (مازاد یموجودی کاال فروش کامل تولیدات و.  )3سناریو

 در این سناریوصورت سود و زیان پیش بینی می شود.  1197در این قسمت با فرض افزایش فروش صادراتی همانند سالهای پیش از 

این در بنابراین  به فروش می رود. 1198ایجاد شده است در سال  1197مفروض است کلیه موجودی انبار شمش روی که در سال 

 .است ر گرفته شدهدر نظتن  41،241 معادل 1198سال  شمش رویمقدار فروش سناریو 
 وش کامل تولیدات و موجودی کاال مازادفر فرضپیش بینی صورت سود و زیان با  -19جدول 

 1400 1399 1398 1397 8236 1395 1394 1393 )ميليون ريال(

  21,257,885  16,791,383  17,404,149  5,378,556 5,263,771 2,988,867 2,496,874 2,151,023 درآمدهای عملیاتی

 (14,217,227) (11,302,324) (10,622,285) (3,300,965) (3,154,938) (1,936,681) (2,366,054) (1,429,627) بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

  7,040,658  5,489,059  6,781,864  2,077,591 2,108,833 1,052,186 130,820 721,396 سود)زيان( ناخالص

 - - - - - 20,242 61,086 178,469 سود حاصل از سرمایه گذاری ها

 (757,530) (593,263) (558,257) (248,896) (220,915) (159,205) (115,099) (95,515) ومیهای فروش، اداری و عمهزینه

  966,131  761,372  835,645  607,267 138,499 - - - سایر درآمد های عملیاتی

 - - - - (28,589) 101,896 97,721 (35,473) سایر اقالم عملیاتی

  7,249,259  5,657,168  7,059,252  2,435,962 1,997,828 1,015,119 174,528 768,877 سود)زيان( عملياتی

 (164,012) (140,908) (127,292) (71,479) (34,965) (27,178) (71,315) (23,735) های مالیهزینه

 -های غیر عملیاتیسایر درآمدها و هزینه

 درآمد سرمایه گذاری
- - - 406,709 497,795  1,401,709  1,141,995  1,463,798  

  261,017  234,581  156,289  79,012 138,913 32,438 13,375 60,997 های غیر عملیاتیسایر درآمدها و هزینه

 سود قبل از ماليات

 
806,139 116,588 1,020,379 2,508,485 2,941,290  8,489,958  6,892,835  8,810,062  

 (417,066) (323,224) (327,428) (190,796) (111,168) (23,835) (1,019) (30,839) مالیات بر درآمد

  8,392,996  6,569,611  8,162,530  2,750,494 2,397,317 996,544 115,569 775,300 سود)زيان( خالص

  4,196  3,285  4,081  1,375 1,199 498 58 388 سود)زيان( هر سهم

  2,000,000  2,000,000  2,000,000  2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 سرمایه شرکت

 

 ریال برآورد می گردد. 4,081به ازای هر سهم برابر و ریال  میلیون 8,162,530به مبلغ  1198بدین ترتیب سود شرکت برای سال 
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 گذاری به روش تنزیل سود تقسیمیارزش

 گذاریارزش مفروضات

 .مطابق جدول زیر است کالسیمینگذاری برای شرکت مفروضات ارزش
 نرخ تنزیل )هزینه سرمایه( – 21جدول 

 به بعد 8222 8222 8233 8231 8237 

  1.27 1.27 1.27 1.28 بتای اهرمی

  %10.13 %10.13 %10.13 %10.13 صرف ریسک سهام

  %20 %20 %20 %20 بازده بدون ریسک

 %30.1 %32.8 %32.9 %32.9 %33.0 دارانبازده مورد انتظار سهام

 و صرف ریسک در بورس اوراق بهادار تهران "فاسمین"ساله معامالت نماد بتای شرکت با استفاده از سابقه پنج

داران با استفاده از فرمول المللی استخراج شده است. نرخ بازده مورد انتظار سهامهای معتبر بینسهام از سایت

CAPM .محاسبه شده است 

 DDMمدل 

برای  است. 21 شماره روش تنزیل سود تقسیمی مطابق جدول)سهامی عام( با  سیمینکالشرکت گذاری ارزش

گذاری به این روش، سود نقدی ساالنه شرکت برآورد گردیده و سپس با استفاده از نرخ بازده مورد انتظار ارزش

ه بر اساس فرمول ورهای پس از آخرین دوره پیش بینی، سود نقدی آخرین دگردد. برای سالداران تنزیل میسهام

مطابق محاسبه شده است.  22 شماره گردد. نرخ رشد بلندمدت شرکت، در جدولن محاسبه میرشد ثابت گورد

 در نظر گرفته شده است.درصد  51های بعدی نیز برابر نسبت تقسیم سود برای سال ،سابقه دو سال اخیر شرکت
 با فرض تداوم وضع موجود تنزیل سود تقسیمی – 21جدول 

میلیون ریال()  به بعد 8222 8222 1399 1398 1397 

    6,198,700  4,859,015  3,968,829  2,750,494 سود خالص

   %50 %50 %50 %50 نسبت تقسیم سود

  38,569,412  3,102,819  2,432,227  1,986,635  1,376,786 سود تقسیمی

 %20 نرخ رشد بلندمدت شرکت

 %30.1 %32.8 %32.9 %32.9 %33.0 داراننرخ بازده مورد انتظار سهام

  17,502,929  1,323,585  1,377,734  1,495,121  1,376,786 سود تقسیمی تنزیل شده

  23,076,155 ارزش فعلی شرکت

  2,000,000,000 تعداد سهام

  11,538 ارزش فعلی هر سهم شرکت )ريال(

http://www.novinic.com/


 تحليل بنيادي شرکت کالسيمين )سهامی عام( سرمايه نوين               مينگذاري تأمشاور سرمايه شرکت 
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 DDMروش  نرخ رشد بلندمدت – 22جدول 

Retention Ratio 50% 

ROE 41% 

Growth of EPS 20% 

میلیون ریال  32,276,822برابر  با فرض تداوم وضع موجود ارزش حقوق صاحبان در روش تنزیل سود تقسیمی

 ریال برآورد شده است.  11,538سهم برابر  2،111،111،111و ارزش هر سهم با لحاظ 

 تحلیل حساسیت

بسزایی  ریتأثبر سودآوری شرکت  ل دالر به ریال و قیمت جهانی روی،یاینکه متغیرهایی مانند نرخ تبدبا توجه به 

 آورده شده است. 21ل شماره سیمین، در جدوشرکت کال 1198سال  EPSدارند. اثر تغییرات این عوامل بر 

بر اساس دو متغیر نرخ دالر و قیمت جهانی روی در جدول زیر آورده شده  میزان سود هر سهم  تحلیل حساسیت

 (بر اساس مفروضات سناریو یک می باشد.در جدول ذیل  شدهگزارشسود هر سهم ) است.

 
 نرخ دالر و قیمت جهانی روی - 21جدول 

 نرخ دالر )ريال(

 قيمت جهانی روي

 )دالر(
105,000 110,000 114,920 120,000 125,000 130,000 135,000 140,000 

2,350 1,260 1,380 1,499 1,621 1,741 1,862 1,982 2,102 

2,400 1,308 1,431 1,551 1,676 1,799 1,921 2,044 2,166 

2,450 1,356 1,481 1,604 1,731 1,856 1,981 2,106 2,230 

2,500 1,404 1,532 1,657 1,786 1,913 2,040 2,167 2,295 

2,600 1,501 1,632 1,762 1,896 2,028 2,159 2,291 2,423 

2,650 1,549 1,683 1,815 1,951 2,085 2,219 2,353 2,487 

2,700 1,597 1,733 1,867 2,006 2,142 2,279 2,415 2,551 

2,750 1,645 1,784 1,920 2,061 2,200 2,338 2,477 2,616 

2,811 1,704 1,845 1,984 2,128 2,270 2,411 2,553 2,694 

2,850 1,741 1,885 2,026 2,171 2,314 2,458 2,601 2,744 

2,900 1,789 1,935 2,078 2,226 2,372 2,517 2,663 2,808 

2,950 1,838 1,985 2,131 2,281 2,429 2,577 2,725 2,873 

3,000 1,886 2,036 2,184 2,336 2,486 2,637 2,787 2,937 
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