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 بررسی صنعت

  آهنسنگ

زمین از آهن تشکیل شده  درصد پوسته 5عناصر موجود در پوسته زمین است. حدود  ترینفراوانآهن یکی از 

  یابد.به تولید فوالد اختصاص می شدهاستخراجدرصد آهن  98است. امروزه حدود 

 مختلفی انواع در ها،کانی این. هستند آهن اکسیدی هایکانیاستخراجی از نقاط مختلف جهان شامل  آهنسنگ

(، مگنتیت Fe %60(، لیمونیت )تا Fe %63( جئولیت )Fe %72) هماتیت: شامل هاکانی این. دارند وجود طبیعت در

(72% Fe.هستند )  

های رسوبی غنی از آهن به نام کانسارهای آهن نواری وجود دارند. این جهان در سنگ آهنسنگشترین ذخایر بی

. در بسیاری شودمیمیلیون سال تخمین زده  541 هاآنها وجود دارند که قدمت کانسارها تقریباً در تمام قاره

کنسانتره آهن در دنیا  تأمینکه منبع اصلی  شودمیخام استفاده  آهنسنگبرداشت  منظوربهرد از این ذخایر موا

 ترینمهم اوکرایندر جهان، استرالیا، برزیل، چین، روسیه و  آهنسنگ تولیدکننده کشورهای. آیندمیبه شمار 

  .آیندمیجهان به شمار  آهنسنگتامین کنندگان 

 شدهشناختهمیلیارد تن تخمین زده شده است که بیشترین ذخایر  170، حدود آهنسنگیر جهانی ، ذخا2019در 

 آهن جهان است. کشورهایذخایر سنگدرصد  30میلیارد تن وجود دارد که تقریباً  48در جهان، در استرالیا با 

را از آن  خایر قابل استخراج آهنهای بعدی در میزان ذمیلیارد تن، رتبه 20چین با  و 25روسیه با  ،29برزیل با 

  .اندکردهخود 

میلیارد تن قابل  2.7میلیارد تن برآورد شده و از این میزان، حدود  5.1در ایران حدود  شدهکشفمیزان ذخایر 

درصد است که تقریبا  46آهن ایران از نوع مگنتیتی با میانگین عیار درصد سنگ 90از نظر کیفیت، برداشت است. 

 94. در سال شودمیمیلیون تن برآورد  80ایران  آهنسنگظرفیت فعلی تولید ین جهانی برابر است. با میانگ

 .اندکردهتولید  آهنسنگمیلیون تن  46زیرمجموعه ایمیدرو حدود  هایشرکت
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 تامین کنندگان اصلی سنگ آهن جهان -1نمودار 

بوده ایم مواجه  آهنسنگبا مازاد تولید در زمان هایی ، یره ارزش فوالد در ایراندر زنج به دلیل عدم وجود توازن

های ایجاد شده،  د اما رفته رفته با توجه به ظرفیت شمیدیگر عمدتاً چین صادر  کشورهایکه این عرضه مازاد به 

افزایش ظرفیت تولید مجموعه ایمیدرو اقداماتی را در راستای مشکل کمبود سنگ آهن در حال مطرح شدن است. 

 میلیون تن 80آهن ایران در حال حاضر، ظرفیت تولید سنگ د.نجیره ارزش در دست اقدام دارو همچنین توازن ز

میلیون سنگ آهن نیاز است که  162میلیون تن فوالد، ساالنه به  55با توجه به هدف گذاری ظرفیت تولید  .است

میلیون سنگ آهن می باشد که چالش  130میلیون تن فوالد، نیاز به  44یعنی  درصد ظرفیت، 80با فرض فعالیت 

 هایی را برای کشور به وجود آورده است. 

 آهنسنگوضعیت جهانی و تحوالت 
دالر بر تن  74، روزهای پر فراز و نشیبی را تجربه کرد. ابتدای سال را با قیمت 2019سال قیمت سنگ آهن در 

دالر بر تن  123دی چشمگیر، در ماه جوالی به حداکثر قیمت بازه زمانی مذکور به میزان آغاز و در یک روند صعو

درصد کاهش  25با رسید. پس از آن روند نزولی برای قیمت سهم شکل گرفت. سنگ آهن در ماه بعد به یک باره 
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متوسط ور خالصه، به طو  دالر در ماه نوامبر پایین رفت 82. قیمت سنگ آهن تا دالر سقوط کرد 93تا قیمت 

 ثبت کرد.  2019دالر را در سال قیمتی 

، با نگاه دراز مدت می توان گفت که قیمت سنگ 2019در مجموع علی رغم نوسانات شدید سنگ آهن در سال 

دالر بود که در سال  71معادل  2017آهن یک رشد خوب را داشته است. متوسط قیمت سنگ آهن در سال 

 رسید.  93معادل  2019 دالر و در سال 70به  2018

 نیچن خالصه طوربه توانیم را اندبوده یالدیم 2018 سال در آهن سنگ بازار محرک ای مانع که ییروهاین

 تنش. است بوده کایآمر یتجار جنگ ،یالدیم 2018 سال در بازار بر حاکم عوامل نیترمهم از یکی: برشمرد

 گذاشت، خواهد ای گذاشته یجا بر خود از که یآثار از فارغ نجها یاقتصاد ابرقدرت دو انیم گرفته شکل یاسیس

 ژهیو به هایتیکامود کنندهمصرف نیاول نیچ که آنجا از. است بوده نیچ یاقتصاد رشد دیتهد آن جهینت نیترمهم

 هر لذا دارد، کشورها یاقتصاد رشد با یتوجه قابل یهمبستگ هایتیکامود یتقاضا و است جهان در آهن سنگ

 . بود خواهد رگذاریتاث کشور نیا آهن سنگ یتقاضا بر کند دیتهد را نیچ یاقتصاد رشد که یلعام

 دیجد تعرفه عمل در ای کردندیم تعرفه اعمال به دیتهد یتجار طرف دو هرگاه یالدیم 2018 سال یط نیبنابرا

 در مثال عنوانبه. است داده قرار ریتاث تحت را متیق یشیافزا روند بازار بر فشار عامل کی عنوانبه شد،یم ییاجرا

 ماه سه گذشت از پس را فوالد واردات بر یدرصد 25 تعرفه اعمال بر یمبن خود میتصم ترامپ ،یجوال هفتم

 یفضا در یتجار طرف دو هر از یمذاکرات و هابلوف دها،یتهد مارس ماه یابتدا از ماهه سه بازه نیا در. کرد ییاجرا

 جنگ آثار از یریجلوگ منظور به نیچ دولت گر،ید یسو از. بود رگذاریتاث بازار یروان جو بر که شد اعالم یاقتصاد

 بازار ییایپو گذر نیا از تا کرد ییاجرا و داد قرار کار دستور در را یانبساط یهااستیس ،یاقتصاد رشد بر یتجار

 670 و هزار 15 یالدیم 2018 سال در نیچ دولت) یبانک التیتسه قیتزر یدرصد 12 شیافزا. کند حفظ را

 ،یاتیمال تیمعاف یهاسرفصل شیافزا ها،بانک یدهوام قدرت شیافزا ،(کرد قیتزر التیتسه اقتصاد به وآنی اردیلیم

 2017 سال با سهیمقا در زمستانه دیتول یهاتیمحدود کاهش بر کمتر یریسختگ ،یصادرات یهامشوق شیافزا

 پرقدرت فوالد یتقاضا و دیتول تا شدند باعث و کردند عمل 2018 سال در ارباز محرک عوامل عنوانبه... و یالدیم

 یدیشد افت دچار فوالد متیق از تیتبع با زین آهن سنگ متیق و توجه قابل فوالدسازان سود هیحاش کرده، عمل

 به وانتیم را باشد یکاهش سال سوم ماهه سه در آهن سنگ متیق روند تا شد باعث مشخص طوربه آنچه.  نشود

 یریگشکل مانع توانست کسوی از که چند هر یانبساط یهااستیس. دانست مرتبط فوالدسازان سود هیحاش کاهش

 سود هیحاش کاهش و ابدی کاهش فوالد متیق تا شد باعث دیتول مازاد تینها در اما شود، نیچ فوالد بازار در رکود

 تقاضا مت،یق کاهش لیدل به( دیرس خود اوج به نوامبر ماه در و شد آغاز یالدیم هشتم ماه از که) فوالدسازان

 وارد باال اریع با آهن سنگ متیق تینها در و داد شیافزا نهیهز در ییجوصرفه هدف با را اریعکم آهن سنگ یبرا

 58 اریع با آهن سنگ متیق و کاهش دالر 69 به دالر 72 از درصد 62 اریع با آهنسنگ متیق) شد ینزول روند

 (.افتی شیافزا دالر 43 به دالر 39 زا درصد
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ل سال، با همزمانی کاش شدید عرضه و افزایش تقاضا می پردازیم. رالی صعودی نیمه او 2019حال به وقایع سال 

رفتن تقاضای  و باال «ویل»آهن جهان یعنی رخ داد. کاهش عرضه، ابتدا به وسیله بزرگترین تولید کننده سنگ 

، به میزان 2019حادث شد. تولید سنگ آهن ویل در نیمه اول سال هان، چین بزرگترین مشتری سنگ آهن ج

درصد باال  11کاهش پیدا کرد. تولید فوالد چین نیز در دوره مشابه  2018درصد نسبت به همان دوره در  23

 رفته بود. 

 13ز بین رفتن ، ویل گزارش حادثه در معدل برومادینیو در برزیل را گزارش کرد که موجب ا2019در ژانویه 

میلیون  40د که کشته بر جای گذاشت. در نتیجه، ویل مجبور ش 300میلیون متر مربع از مواد معدنی شد و حدود 

 101تن از تولیداتش را کنار بگذارد، و از ده درصد خروجی ساالنه ی خود در بازار صرف نظر کند. تولیدات ویل از 

رسید. ترس از عدم تامین سنگ آهن،  2019ن تن در فصل اول میلیو 73به  2018میلیون تن در فصل چهارم 

چرخه درصد در ماه ژانویه باال برد. روند صعودی قیمت در ماه فوریه نیز ادامه داشت تا این که  12قیمت ها را 

توفان استوایی در ماه مارس در استرالیا شروع شد و سه معدن سنگ آهن بزرگ فعالیت های خود را برای مدتی 

 درصد تنزل پیدا کرد. 14ق کردند. صادرات سنگ آهن استرالیا تعلی

درصد را به همراه داشت و با  11رشد ساخت و ساز در چین، افزایش تقاضای سنگ آهن به میزان از جانب دیگر، 

توجه به مواردی که در باال ذکر شد، چین چاره ای جز مصرف موجودی انبار خود نداشت. موجودی انبار در پورت 

بزرگ چین در ماه جوالی نزدیک به سی میلیون تن کمتر شد. اما با نگاهی به نمودار، روند حرکتی معکوس  های

اگوست مشاهده کنیم که آن هم با دینامیک عرضه و تقاضا قابل تبیین است. تقاضا به قیمت را می توانیم در ماه 

جنگ تجاری ادامه دار چین و آمریکا،  واسطه اثر فصلی و کاهش تولید فوالد به دالیل محیط زیستی کم شد.

اشتهای چین را برای تولید فوالد کمتر کرد. سطح موجودی انبار نیز در چین زیاد شد. همه ی موارد باال، باعث 

نیز عرضه   2019درصد کاهش قیمتی را شاهد باشیم. برای ادامه سال  21شد در یک ماه منتهی به آخر سپتامبر، 

ا و برزیل بیشتر شد اما تقاضا در سطوح قبلی باقی ماند و صندوق بین المللی پول نیز ی مناطق تجاری استرالی

پایین آورده بود.  2019درصد در انتهای  2.6به  2018درصد در انتهای  3.1انتظارات رشد اقتصاد جهانی را از 

د با استمرار دالیل شکل گرفت که احساس می شو 2019بنابراین شرایط نوسانی بیشتری برای سنگ آهن در سال 

 بنیادی، این نوسانات ادامه داشته باشد. 
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 درصد 62قیمت پنج ساله سنگ آهن  -2نمودار 

 

 

 آهنسنگ 2020انداز چشم

هیچ بازاری از گزند شیوع ویروس کرونا در امان نبود، اما سنگ آهن نشان داد که از ثبات بیشتری نسبت به سایر 

سقوط آزاد را تجربه کردند، برخوردار است. در شرایطی که مس و  2020دیتی ها، که در ماه های اولیه سال کامو

در هر تن پایین  دالر 80آلومینیوم تا قیمت کف چهار ساله ی خود سثوط کردند، بنچمارک سنگ آهن تا حدود 

 دالر رشد قیمتی نیز داشت. 90رفت طی دو هفته تا قیمت 

قیمت سنگ آهن، در شرایطی رقم خورد که قیمت فوالد چین نیز تا پایین ترین حد سه سال اخیر این ثبات قوی 

خود سقوط کرده بود. علی رغم این که انتظار می رفت این دو با هم حرکت کنند، روند قیمتی فوالد و سنگ آهن 

که به موجب هزینه های  آهنپیش واگرا شدند. این امر بیشتر به علت اخالل در تامین و عرضه سنگ بیش از 

آن ها هنوز پسماند گزاف ایجاد شده و تغییرات آب و هوایی حاکم شده بر صادرکنندگان بزرگ بود که بسیاری از 

به طور کامل ریکاوری نشده اند. حمایت های بعدی ایجاد شده از قیمت، در زمان بعد از شیوع ویروس می تواند 

توضیح داده شود، که از رفت و آمد نیروهای کار و جام شده توسط چین به واسطه سیاست احتکاری سختگیرانه ان

همچنین جابجایی سنگ آهن داخلی و خارجی جلوگیری کردند و قیمت سنگ آهن به نرخ های باالتر صعود کرد. 

رد کننده سنگ آهن و تولید آهن چدن چین کلیدی ترین عنصر تعیین کننده قیمت چین با فاصله بزرگترین وا

 هن است.سنگ آ

 این کمبود عرضه ی سنگ آهن، که به واسطه کرونا ایجاد شده، می تواند قیمت سنگ آهن را نگه دارد. 
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نیز انتظار نمی رود که تاثیر بزرگی در عرضه  برزیلاز یکی دیگر از عرضه کنندگان بزرگ دنیا یعنی همچنین 

به قرنطینه، پیش بینی می شود که تامین بگذارد که موجب کاهش نرخ چشمگیر سنگ آهن شود. چرا که با توجه 

د. انتظار داریم این کاهش عرضه تا هنگامی که محدودیت میلیون تن کاهش پیدا کن 18سنگ آهن برزیل حداقل 

های تردد در کشورهای عرضه کننده وجود دارد، ادامه داشته باشد. چیزی که می تواند این بازار کم رمق را اندکی 

وره های آب و هوایی در استرالیا و برزیل است که موجب کاهش قیمت می شود. همچنین تسکین ببخشد، پایان د

 کاهش ذخایر داخلی چین می تواند در جهت افزایش قیمت سنگ آهن عمل کند.

اگر چه گفته شد که سنگ آهن به اندازه ی سایر کامودیتی ها افت قیمتی نداشت، اما افزایش اندک قیمت که در 

به طور مثال در قیمت های سنگ ایجاد شد کماکان نشان دهنده یک عملکرد ضعیف است.  2020فصل اول سال 

(. در حالی که فصل %1.1درصد چین، کمترین افزایش قیمت را در پنج سال اخیر شاهد بودیم ) 62 خلوص آهن

 اول سال معموال صعودی ترین بازار را دارد.

 

 
 درصد 62ی قیمتی در شاخص سنگ آهن روندها -3نمودار 

 

افزایش قیمت در فصل اول سال، معموال با یک کاهش در فصل دوم همراه می شود به این دلیل که معموال رشد 

بوده است. امسال  %2که این میزان به طور متوسط در ده سال اخیر برابر با  تقاضای ایجاد شده تنزل پیدا می کند

به واسطه  ان کاهش به واسطه تنزل اقتصاد دنیا و رشد کند تقاضای جین، تقویت شود.به نظر می رسد که این میز

 .پیش بینی کرده اند 2020دالر را برای انتهای سال  70ی مدل هایی، قیمت 
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 معرفی شرکت

 240 حدود مقدار، نیا کل از. است رهیذخ تن ونیلیم 643 یدارا یشناختنیزم رهیذخ براساس نیگهرزم معدن

 تن ونیلیم 240 از شیب رهیذخ به میده یم احتمال و دارد استخراج تیقابل باز رو صورت به آن تن ونیلیم

در فرابورس عرضه شده  1397درصد سهام شرکت سنگ آهن گهر زمین در آبان ماه سال  10 .ندک دایپ یدسترس

 است.

 شرکت تأسیستاریخ 

در منطقه ای در جنوب غرب سیرجان )استان شرکت ایران باریت عملیات اکتشاف و پی جویی سنگ آهن را 

کیلومتر مربع درفاصله  45000آغاز و سپس شرکت ایروسرویس در محدوده ای به وسعت  1348کرمان( در سال 

بین آباده فارس تا جازموریان، برداشتهای ژئوفیزیک هوایی )مگنتومتری( را انجام و آنومالی های متعددی که دارای 

سنگ آهن بودند را مشخص نمود. همچنین معلوم گردید بزرگترین آنومالی ها در منطقه گل  پتانسیلهای باالیی از

گهر واقع شده است. در پی مطالعات ژئوفیزیک هوایی با همکاری مؤسسه زمین شناسی یوگسالوی در خالل 

ک زمینی کیلومتر مربع برداشتهای ژئوفیزی 74و در محدوده ای به وسعت  1975ماههای مارس تا ژوئن سال 

شامل مغناطیس سنجی و گرانی سنجی صورت گرفت.گزارش عملیات در سپتامبر همان سال داده شد که نتیجه 

میلیون 1100این مطالعات پیدایش شش آنومالی سنگ آهن در مجاورت یکدیگر با ذخیره سنگ آهن به میزان 

یهای شش گانه دارا می باشد. مطالعات بزرگترین ذخیره سنگ آهن را در بین آنومال 3تن گردید. آنومالی شماره 

به اتمام رسیده است و بر اساس مطالعات  147متر حفاری گمانه  46265با بیش از 3تفصیلی در آنومالی شماره 

صورت پذیرفته و  ADC و اطالعات جمع آوری شده و مطالعات فنی اقتصادی مقدماتی که توسط شرکت کانادائی

در بخش روباز معدن که توسط شرکت مهندسی کوشا معدن و با مشارکت همچنین مطالعات و طراحی اولیه 

از کشور انگلستان صورت گرفته، مشخص شده است که معدن سنگ آهن  SRK از کشور کانادا و WGM شرکتهای

تجهیز و اجرای عملیات  منظوربه. مـیـلیون تن می باشد 640بالغ بر گهر زمین دارای ذخیره زمین شناسـی 

میلیون تن، واقع در جنوب  240 آهنسنگگهر با برآورد ذخیره منطقه گل 3شماره  آهنسنگنومالی استخراج آ

های و همچنین ایجاد و استفاده از زمینه افزودهارزشایجاد  منظوربهغربی شهرستان سیرجان و فرآوری محصول 

ان قرار گرفته است. لذا در تکمیل المللی و داخلی، طرح موصوف موردنظر سهامدارگذاری بینمستعد جذب سرمایه

های اقتصادی از منابع معدنی کشور و تسریع در ایجاد و تجهیز قطب زنجیره تولید و توسعه و افزایش برداشت

 تأسیسگهرزمین  آهنسنگگهر در استان کرمان، شرکت سهامی عام مجتمع صنایع فوالد در منطقه معدنی گل

ت گرفته حدود ثلث ذخیره مذکور بصورت روباز و بقیه از طریق استخراج که بر اسـاس طراحیهای صورشده است. 

میلیون  60میلیون تن سنگ آهن و  15زیر زمینی استحصال خواهد شد. با برنامه ریزیهای صورت گرفته سالیانه 

 .گردد می استخراج  1به  4تن باطله و آبرفت با نسبت باطله برداری 
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میلیون تن در سال( و خطوط تولید  2خط و هر خط  5کنسانتره )شامل  کارخانجات خطوط تولید تأسیسجواز 

میلیون تن در سال( با مدت اعتبار تمدیدشده تا تاریخ  5ط با ظرفیت تولید خط و هر خ 2گندله )شامل 

باشد که خط تولید خردایش با توجه به اینکه بخشی از پروسه تولید قابل توضیح می ضمناًباشد. می 27/05/1399

های مولد شرکت که برداری رسمی از طرحندارد. شروع بهره تأسیسباشد نیازی به اخذ جواز ین کارخانجات میا

شروع شده است. همچنین جهت اخذ  1394منجر به فروش کلوخه برداشتی از معدن گردیده از تاریخ دی ماه 

گرفته و با توجه به موضوع اخذ انجام برداری جهت خطوط تولیدی کنسانتره و گندله اقدامات اساسی پروانه بهره

های الزم به عمل آمده و در مرحله تعیین تکلیف گواهی عدم آالیندگی از سازمان حفاظت محیط زیست پیگیری

 باشد.شدن می

داد منعقده با سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( انجام عملیات تجهیز، ارقر بر اساس

گهر سیرجان به مدت گل 3از توده شماره  آهنسنگمیلیون تن  240برداری و استخراج حداکثر زی، باطلهساآماده

سال به این شرکت واگذار گردیده است. بر اساس آخرین توافق، سهام مالکانه ایمیدرو از برداشت معدن معادل  25

 درصد است. 22

میلیارد ریال  12،300به  8،300سرمایه شرکت از انجام شد که  1396آخرین افزایش سرمایه شرکت در سال 

همچنین شایان ذکر است که شرکت افزایش سرمایه ای از محل مطالبات حال شده سهامداران و  افزایش یافت.

میلیارد ریال در دستور کار دارد که تا زمان تهیه این گزارش مراحل زمانی آن طی  25،000آورده نقدی تا مبلغ 

 یه فعلی مفروض این گزارش است. نشده و مقدار سرما

 

 سهامداران

ترکیب سهامداران  ،30/09/1398دوره مالی ساالنه منتهی به سال مالی  ،بر مبنای گزارش تفسیری مدیریت شرکت

 شرکت به شرح جدول زیر است.

 ترکیب سهامداران – 1ل جدو

 درصد تعداد سهام سهامدار

 28.2 3،474،193،863 شرکت معدنی و صنعتی گل گهر )سهامی عام(

 25.9 3،184،676،766 )سهامی عام( امید گذاریسرمایهکت گروه.م.شر

 21.2 2،605،673،250 گذاری غدیر )سهامی عام(شرکت سرمایه

 18.8 2،316،130،080 )سهامی عام( گذاری توسعه معادن و فلزاتشرکت سرمایه

041،326،719 )کمتر از یک درصد(  دارانسایر سهام  5.8 

 100 12،300،000،000 جمع
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 موضوع فعالیت شرکت

 اساسنامه به شرح زیر است. 2موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 

 ؛آناز و تولید کنسانتره، گندله و فوالد  آهنسنگبرداری از معادن اکتشاف، استخراج و بهره 

 شرکت؛ ازیردنموآالت اندازی، تعمیرات، نگهداری، بازرسی، سرویس تجهیزات و ماشیننصب و راه 

 برای انجام موضوع  ازیموردنو مصالح  ساتیتأسآالت و تجهیزات و خرید و تهیه انواع و اقسام ماشین

 شرکت؛

  انجام خدمات مهندسی، مشاوره، آموزش، مدیریت و فراهم نمودن دانش فنی از داخل یا خارج برای تحقق

 موضوع شرکت؛

 های معدنی و صنعتی، انعقاد قراردادهای پیمانکاری ها و طرحگذاری در سایر شرکتمشارکت و سرمایه

 ارائه خدمات فنی و مهندسی؛ منظوربه

  طوربه، صادرات و واردات و کلیه امور عملیاتی که دوفروشیخرمبادرت به کلیه امور بازرگانی از قبیل 

 مستقیم یا غیرمستقیم در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.

 شتریان شرکتبازارهای اصلی و م

مواد اولیه در بخش صنعت فوالد کشور  تأمینهای فلزی و بازارهای اصلی شرکت مشتمل بر صنعت استخراج کانه

بندی( دانه آهنسنگمشتریان اصلی شرکت بابت محصوالت تولیدی )شامل کلوخه، کنسانتره و  ازجملهباشد. می

و فوالد مبارکه اصفهان می  ZSC ،ATLن صنعت چاف، فوالد خوزستان، زری  گهر،های صنعتی و معدنی گلشرکت

 باشد.

برنامه شرکت با توجه به  باشد.بندی و کنسانتره میدانه آهنسنگکلوخه،  آهنسنگمحصوالت شرکت شامل 

گندله هم به سبد محصوالت شرکت اضافه پیش بینی می شودبه زودی  ،برداری از خط تولید گندلهبهرهجهت 

 خواهد شد.
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 امهترازن

 یر است.به شرح ز 1398 نشدهحسابرسی  و 1397، 1396 ،1395 سنواتترازنامه شرکت مربوط به 
 ترازنامه -1جدول 

 1398 1397 1396 1395 ارقام به میلیون ریال

     دارایی های غیرجاری :

 30،123،052 23،924،830 17،680،587 16،090،455 دارایی های ثابت مشهود

 290،531 301،173 298،345 226،168 دارایی های نامشهود

 2،650،915 2،153،085 23،849 211،273 های بلندمدتسرمایه گذاری

 98،585 134،142 8،191 4،272 دریافتنی های بلند مدت

 3،044،082 3،339،577 3،643،976 3،872،226 سایر دارایی ها

 36،207،165 29،852،807 21،654،948 20،404،394 های غیرجاری :جمع دارایی

     های جاری :دارایی

 81،418 46،010 45،986 71،925 سفارشات و پیش پرداخت ها

 8،298،034 3،574،172 2،840،432 1،432،556 موجودی مواد و کاال

 32،570،716 11،104،584 4،463،945 1،660،432 حسابهای دریافتنی غیر تجاری

 - - - - ی های کوتاه مدتسرمایه گذار

 4،445،919 1،801،974 388،397 153،443 موجودی نقد

 45،396،087 16،526،740 7،738،760 3،318،356 های جاریجمع دارایی

 81،603،252 46،379،547 29،393،708 23،722،750 هاجمع کل دارایی

     حقوق مالکانه:

 12،300،000 12،300،000 8،300،000 8،300،000 سرمایه

 - - 4،000،000 2،475،008 افزایش سرمایه در جریان

 1،230،000 905،355 301،228 25،619 اندوخته قانونی

 24،121،809 11،422،125 4،893،575 603،065 سود زیان انباشته

 37،651،809 24،627،480 17،494،803 11،403،692 جمع حقوق صاحبان سهام

     های غیر جاری :بدهی

 - - - - پرداختنی های بلند مدت

 - 121،775 575،380 1،043،048 تسهیالت مالی دریافتی بلند مدت

 43،129 30،059 19،170 11،720 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

 43،129 151،834 594،550 1،054،768 های غیر جاریجمع بدهی

     بدهی های جاری:

 29،172،750 9،228،527 4،495،871 7،310،194 پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

 4،318،454 3،487،045 669،800 27،563 مالیات پرداختنی

 8،144،157 2،920،615 83،000 - سود سهام پرداختنی

 - 810،438 1،095،341 3،482،040 تسهیالت مالی

 1،238،179 359،385 2،188،405 444،493 پیش دریافت های جاری

 1،034،774 4،794،222 2،771،938 - ذخایر

 43،908،314 21،600،232 11،304،355 11،264،290 جمع بدهی های جاری

 43،951،443 21،752،066 11،898،905 12،319،058 جمع بدهی ها

 81،603،252 46،379،546 29،393،708 23،722،750 ها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهی
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 صورت سود و زیان

به  30/09/1398نشده منتهی به حسابرسی و 1397، 1396، 1395صورت سود و زیان شرکت مربوط به سنوات 

 شرح زیر است.

 
 صورت سود و زیان – 3 جدول

 1398 1397 1396 1395 ارقام به میلیون ریال

  53،125،195  31،142،976 15،174،800 6،322،350 درآمدهای عملیاتی

 (24،562،171) (15،566،805) (8،497،297) (4،064،051) درآمدهای عملیاتی شدهتمامبهای 

  28،563،024  15،576،171 6،677،503 2،258،299 سود)زیان( ناخالص

 (2،751،961) (972،220) (674،231) (427،856) های فروش، اداری و عمومیهزینه

  144،189  117،835 (62،281) 138،587 سایر اقالم عملیاتی

  25،955،252  14،721،786 5،940،991 1،969،030 سود)زیان( عملیاتی

 (99،794) (176،023) (568،064) (981،039) های مالیهزینه

  77،079  204،159 139،249 (106،807) غیرعملیاتیهای سایر درآمدها و هزینه

  25،932،537  14،749،922 5،512،176 881،184 سود)زیان( قبل از مالیات

 (3،068،208) (2،667،375) (573،496) - مالیات بر درآمد

  22،864،329  12،082،547  4،938،680 881،184 سود)زیان( خالص

  1،859  982  402 106 سود)زیان( هر سهم
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  ضاتومفر

کاهش قیمت اخیر  با در نظر گرفتنشده و  استفاده 1رخ شمش فوالد صادراتی ایران از گزارش نشریه متال بولتنن

بر اساس آخرین پیش بینی ها، دالر در هر تن فرض گرفته شده و  350برابر با  1399صورت گرفته، برای سال 

 375نرخ  قسمتی از کاهش قیمتی خود را در سال های بعدی جبران خواهد کرد. از این رو برای سال های بعد

همچنین برای محاسبه نرخ دالر برای سنوات آتی از اختالف نرخ تورم ایران و ت. دالر معیار قرار داده شده اس

های بینیمطابق با پیش 1401تا  1399های آمریکا جهت رشد نرخ دالر استفاده شده است. نرخ تورم برای سال

 المللی پول در نظر گرفته شده است. صندوق بین

 
 مفروضات اقتصادی – 4جدول 

  1399 1400 1140  

 %30.0 %33.5 %34.2 نرخ تورم

 %2.2 %2.2 %0.6 نرخ تورم امریکا

 %27.8 %31.3 %33.6 نرخ رشد دالر 

  236،462  185،025  140،918 )ریال(سامانه نیما نرخ دالر 

  375  375  350 نرخ شمش فوالد )دالر(

                                                        
1 Metal Bulletin 
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 وضعیت تولید شرکت

 ظرفیت اسمی

جمع محصوالت باشد. بندی، کنسانتره و گندله میهدان هنآسنگکلوخه،  آهنسنگمحصوالت شرکت شامل 

که ظرفیت تولید در حال حاضر  است یحالتن بوده است و این در  35،647،764 معادل 1398تولیدی در سال 

 تن است. 34،000،000بندی و کنسانتره دانه آهنسنگکلوخه،  آهنسنگبرای سه خط تولید 

 معادل 1398باشد که در سال مالی تن در سال می 15،000،000کلوخه شرکت  آهنسنگظرفیت تولید 

باشد که تن در سال می 15،000،000بندی دانه آهنسنگتن تولید گردیده است. ظرفیت تولید  10،479،009

 تن تولید گردیده است.  20،597،008 معادل 1398در سال مالی 

سال  تیرماهمیلیون تن گندله، در  5یت تولید ساالنه شده خط تولید گندله شرکت با ظرفبر اساس برآورد انجام

برداری خواهد رسید، که بر اساس استاندارد ضریب مصرف، معادل همین مقدار کنسانتره اندازی و به بهرهراه 1399

 4خط تولید کنسانتره شرکت با ظرفیت تولید  2خوراک این کارخانه مصرف خواهد شد. در حال حاضر  عنوانبه

خط تولید گندله، خط سوم  موردنیازتکمیل کنسانتره  منظوربهباشد و برداری میسال در حال بهره ن درمیلیون ت

 برداری برسد. به بهره 1399که از مهر ماه سال شود بینی میباشد. پیشکنسانتره نیز در دست اجرا و تکمیل می
 ظرفیت اسمی – 5 جدول

 1401 1400 1399 1398 1397 1396 1395 تن

 6،000،000 6،000،000 6،000،000 4،000،000 4،000،000 4،000،000 4،000،000 کنسانتره

 15،000،000 15،000،000 15،000،000 15،000،000 6،000،000 6،000،000 6،000،000 شدهبندیآهن دانهسنگ

 15،000،000 15،000،000 15،000،000 15،000،000 15،000،000 15،000،000 15،000،000 آهنکلوخه سنگ

 5،000،000 5،000،000 5،000،000 - - - - گندله

 41،000،000 41،000،000 41،000،000 34،000،000 25،000،000 19،000،000 19،000،000 مجموع

 

 

 

 

 مقدار تولید

 برآورد شده است.مقدار تولید شرکت با توجه به سابقه چند سال اخیر شرکت در امر تولید 

 دومکند و در سال درصد ظرفیت خود را تولید می 50برداری گندله در سال اول بهرهفرض شده خط تولید 

( قابلیت تولید با ظرفیت کامل را خواهد داشت. برای خط جدید کنسانتره هم فرض شده 1400برداری )سال بهره
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فیت کامل تولید ( با ظر1400برداری )سال دوم بهره، یک چهارم ظرفیت و در سال 1399این خط تولید در سال 

 خواهد کرد.
 مقدار تولید – 6 جدول

 1401 1400 1399 1398 1397 1396 1395 تن

  6،571،747  6،571،747  5،071،747  4،571،747 4،333،363 3،918،100 1،415،919 کنسانتره

  10،479،009  10،479،009  10،479،009  10،479،009 7،761،039 4،126،741 523،017 شدهیبنددانه آهنسنگ

  16،988،377  16،988،377  16،988،377  20،597،008 17،543،755 12،824،367 6،581،731 آهنسنگ کلوخه

  5،000،000  5،000،000  2،500،000 - - - - گندله

  39،039،133  39،039،133  35،039،133  35،647،764 29،638،157 20،869،208 8،520،667 مجموع

 

 وضعیت فروش

باشد. محصول کنسانتره می آهنسنگ کنسانتره و گندله آهن،سنگ حصوالت قابل فروش توسط شرکت شاملم

گردد. فرآیند فروش محصوالت به مشتریان عالوه بر فروش به مشتریان داخلی به بازارهای جهانی نیز صادر می

میانگین قیمت فروش شمش فوالد  داخلی از طریق انعقاد قراردادهای فروش سالیانه و با نرخ مشخصی بر اساس

 .شودمیانجام  ماههسههای خوزستان در دوره

در شرکت با توجه به تعرفه ای که روی مواد صادراتی قرار داده شده است، در خصوص فروش صادراتی کنسانتره، 

این شرکت در  ماه های اخیر بر خالف روال سال های گذشته صادراتی نداشته و در ادامه نیز فروش صادراتی برای

 .نظر گرفته نشده است

 مقدار فروش

در خصوص فروش صادراتی کنسانتره، با توجه به تعرفه ای که روی مواد صادراتی قرار داده شده است، شرکت در 

ماه های اخیر بر خالف روال سال های گذشته صادراتی نداشته و در ادامه نیز فروش صادراتی برای این شرکت در 

 است. نظر گرفته نشده

های فوالدی کشور و انجام واردات این محصول، در بازار داخل با توجه به مصرف گندله توسط بسیاری از شرکت

 تقاضای خوبی برای گندله تولیدی شرکت وجود دارد. 

در رابطه با فروش سنگ آهن، ابتدا قسمتی در جهت تولید سنگ آهن صرف می شود و سپس مازاد آن در معرض 

گیرد. همچنین با توجه به پیش بینی آغاز تولید گندله در سال جاری، ابتدا کنسانتره برای تولید  فروش قرار می

 گندله مصرف، و مازاد آن به فروش می رسد. 
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 مقدار فروش – 7 جدول

 1401 1400 1399 1398 1397 1396 1395 تن

  فروش داخلی

 1،571،747 1،571،747 2،571،747 2،880،154 3،253،414 1،871،824 117،002 کنسانتره

 2،067،173 2،067،173 3،987،173 3،256،134 4،479،952 1،251،932 1،430،338 شدهیبنددانه آهنسنگ

 6،509،368 6،509،368 6،509،368 7،691،769 6،607،798 6،879،018 7،055،779 آهنکلوخه سنگ

 5،000،000 5،000،000 2،500،000 - - - - گندله

 15،148،288 15،148،288 15،568،288 13،828،057 14،341،164 10،002،774 8،603،119 ش داخلیمجموع فرو

  فروش صادراتی

 - - - 1،024،055 1،126،474 1،814،122 814،037 کنسانتره

 - - - 1،024،055 1،126،474 1،814،122 814،037 مجموع فروش صادراتی

 15،148،288 15،148،288 15،568،288 14،852،112 15،467،638 11،816،896 9،417،156 مجموع کل فروش
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 نرخ فروش

این است  توجهقابلنرخ فروش با توجه به نرخ جهانی شمش و نرخ فروش فوالد خوزستان برآورد شده است. نکته 

نرخ فروش بر اساس درصدی از نرخ فروش شمش رسند، که در بازار داخلی به فروش میکه برای محصوالتی 

این نرخ را شورای عالی شرکت های معدنی تعیین می کند. با توجه به  گردد.اخلی فوالد خوزستان محاسبه مید

این که نرخ های تعیین شده برای سال های گذشته، بیشتر در جهت هدایت به سمت تولید شمش فوالد اعمال 

سه با نرخ های جهانی کمتر باشند و می شد، باعث شده بود که نرخ های محصوالت زنجیره تولید فوالد، در مقای

این امر اعتراضاتی را از جانب شرکت های معدنی در پی داشت. به همین جهت طی چند مرحله نرخ های مواد 

اولیه افزایش پیدا کرد. اما تا کنون در رابطه با نرخ های مصوب سال جاری، نتیجه ای اخذ نشده است. لذا با توجه 

درصد و  20رخ، در این گزارش ضریب فروش کنسانتره داخلی به شمش فوالد برابر به احتمال باالی افزایش ن

 درصد در نظر گرفته شده است.  25نسبت نرخ گندله به شمش فوالد برابر 

 
 نرخ فروش محصوالت – 8 جدول

 1401 1400 1399 1398 1397 1396 1395 ریال بر تن

  فروش داخلی

  17،734،678  13،876،900  9،542،049  6،288،473 3،713،613 2،508،780 1،366،968 کنسانتره

  6،566،641  5،138،217  3،533،146  2،576،600 1،408،072 800،000 692،829 شدهیبنددانه آهنسنگ

  6،023،127  4،712،932  3،240،711  2،379،902 1،180،970 606،526 517،382 آهنکلوخه سنگ

  22،168،348  17،346،125  11،927،561 - - - - گندله

  فروش صادراتی

 - - -  8،122،612 4،673،039 2،924،256 1،868،346 کنسانتره
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 مبلغ فروش

زنجیره تامین فوالد، در مقایسه با سال مالی قبل عمدتا ناشی از افزایش نرخ  1398علت افزایش فروش سال مالی 

باعث  نیزجدید خطوط تولید کامل از برداری های بعد بهرهدر سال باشد.میافزایش نرخ دالر و شروع تولید گندله 

 افزایش درآمد عملیاتی شرکت خواهد شد.

 مبلغ فروش – 9 جدول

 1401 1400 1399 1398 1397 1396 1395 میلیون ریال

 فروش داخلی

 27،874،427 21،810،976 24،539،735 18،111،773 11،673،992 4،695،995 159،938 کنسانتره

 13،574،382 10،621،582 14،087،264 8،389،757 6،308،093 1،001،546 990،979 شدهیبنددانه آهنسنگ

 39،206،747 30،678،206 21،094،980 18،305،664 7،806،322 4،172،301 3،650،530 آهنکلوخه سنگ

 110،841،739 86،730،625 29،818،902 - - - - گندله

 191،497،296 149،841،389 89،540،881 44،807،194 25،788،407 9،869،842 4،801،447 مجموع  فروش داخلی

 فروش صادراتی

 - - - 8،318،001 5،642،535 5،304،958 1،520،903 کنسانتره

 - - - 8،318،001 5،642،535 5،304،958 1،520،903 مجموع فروش صادراتی

  191،497،296  149،841،389  89،540،881  53،125،195  31،430،942 15،174،800 6،322،350 مجموع کل فروش

 

 

برداری از خط تولید گندله، فروش گندله سهم قابل توجهی از سبد محصوالت شرکت را به خود اختصاص با بهره

خواهد داد. با توجه به ارزش افزوده بیشتر گندله، سودآوری شرکت دستخوش تغییرات مثبت خواهد شد. ترکیب 

شود فروش در ادامه آمده است. همانطور که مشاهده می 1399و  1398های ت شرکت برای سالسبد محصوال

 گندله تاثیر بسزایی بر درآمدهای شرکت خواهد داشت.
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 1398سبد فروش شرکت در سال  -  4 نمودار

 

 

 
 1399سال ت در شرکفروش سبد  - 5 نمودار

 

26,429,774 

8,389,757 

18,305,664 

1398سهم هر محصول از سبد فروش سال 

کنسانتره سنگ آهن دانه بندی کلوخه سنگ آهن گندله

24,539,735 

14,087,264 

21,094,980 

29,818,902 

1398سهم هر محصول از سبد فروش سال 

کنسانتره سنگ آهن دانه بندی کلوخه سنگ آهن گندله
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 هزینه دستمزد

 در نظر گرفته شده است. متناسب با تورمنرخ رشد حقوق و دستمزد 
 هزینه دستمزد – 10 جدول

 1401 1400 1399 1398 1397 1396 1395 میلیون ریال

 279،184 214،757 160،867 109،294 53،122 43،810 71،465 مستقیم دستمزد

 26،114،670 20،088،208 15،047،347 10،166،086 9،099،458 5،734،141 2،584،169 غیرمستقیم دستمزد

 197،498 151،922 113،799 77،316 62،069 48،561 55،256 دستمزد عمومی و اداری

 26،591،353 20،454،887 15،322،013 10،352،696 9،214،649 5،826،512 2،710،890 جمع هزینه نیروی انسانی

 408 408 408 372 329 286 254 تعداد نیروی انسانی

 64،817 49،859 37،348 27،830 28،008 20،372 10،673 سرانه هزینه نیروی انسانی 

 

 هزینه سربار 

های هزینه سربار با در نظر گرفتن مقدار تولید و همچنین تورم محاسبه شده است. مقدار استهالک با توجه به دارایی

 برآورد گردیده است. هابینی هزینه تکمیل پروژهو پیش داریبربهره بندیزمان در جریان تکمیل،

درآمد فروش  %18و  %20، %22، کنسانتره و گندله به ترتیب برابر آهنسنگحق مالکانه پرداختی به ایمیدرو برای 

 لحاظ شده است.
 هزینه سربار – 11 جدول

 1401 1400 1399 1398 1397 1396 1395 میلیون ریال

  26،114،670  20،088،208  15،047،347  10،166،086 9،099،458 5،734،141 2،584،169 ات تولیدقراردادهای خدم

  37،138،247  29،059،661  18،015،443  15،735،863  4،802،522 2،365،296 802،857 حق مالکانه ایمیدرو

 237،755 733،712 ایستهالک مخارج سرمایها
1،434،506 1،606،596  1،816،052  1،988،908  2،182،548  

 526،738 1،531 های ثابتاستهالک دارایی

  1،139،367  876،436  589،240  127،303 194،275 141،264 44،810 دهیحمل و خوراک

  2،351،538  1،808،875  1،216،131  628،592 368،715 347،745 162،969 آب و برق

  1،741،017  1،356،224  1،022،478  1،227،696  709،874 712،924  126،169 سایر

  70،667،387  55،178،313  37،706،691  29،492،136 16،609،350 10،065،863 4،456،217 جمع سربار تولیدی
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 کاالی فروش رفته شدهتمامبهای 

ولید و فروش های آینده فرض شده است که ترفته مطابق جدول زیر است. برای سالشده کاالی فروشبهای تمام

 برابر هستند، لذا تغییری برای موجودی انبارها لحاظ نشده است.

شود. با توجه به تأمین می شرکت آهن معادن خودز محل استخراج سنگتماما ا ،مواد مستقیم مصرفی شرکت

ه شده ، جدول زیر با اعمال این تغییرات تهی1397شده شرکت از سال گری سرفصل بهای تمامتغییر رویه گزارش

 است.
 شده کاالی فروش رفتهبهای تمام – 12جدول

 1401 1400 1399 1398 1397 1396 1395 میلیون ریال

 - - - - - 6،023،093 2،216،422 مواد مستقیم

 279،184 214،757 160،867 109،294 53،122 43،810 71،465 دستمزد مستقیم

 70،667،387 55،178،313 37،706،691 29،492،136 16،609،350 10،065،863 4،456،217 سربار ساخت

 - - - (363،649) (465،342) - - نشده در تولیدهزینه جذب

 70،946،571 55،393،070 37،867،557 29،237،781 16،197،130 16،132،766 6،744،104 ساخت هایهزینهمجموع 

کاهش)افزایش( در موجودی 

 در جریان ساخت
122،485 (1،600،838) - - - - - 

 - - - - - (14،586) 21،312 تعدیالت

تفاوت ارسال و دریافت بین 

 انبارهای محصول
- (21،927) - - - - - 

ساخت شدهتمامبهای   6،887،901 14،495،415 16،197،130 29،237،781 37،867،557 55،393،070 70،946،571 

کاهش)افزایش( در موجودی 

 شدهکاالی ساخته
(830،247) 24،975 (630،325) (4،675،610) - - - 

 - - - - - (6،023،093) (1،993،603) انتقالی به مرحله بعد

کاالی  شدهتمامبهای 

 فروش رفته
4،064،051 8،497،297 15،566،805 24،562،171 37،867،557 55،393،070 70،946،571 
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 های عمومی و اداریهزینه

های دارایی با توجه به استهالک اند.تورم برآورد شده مقدار فروش وبا در نظر گرفتن های عمومی و اداری هزینه

 .است محاسبه شده هاآنشده و رشد تاریخی برداریبهره
 های عمومی و اداریهزینه – 13 جدول

 1401 1400 1399 1398 1397 1396 1395 میلیون ریال

 1،605،769 1،235،207 950،902 1،237،131 644،939 435789 250152 هزینه حمل

 981،320 754،862 565،440 421،341 - - - عواض االیندگی 

 636،196 489،382 366،578 273،158 - - - حق الزحمه کارگزاری

 197،498 151،922 113،799 77،316 62،069 48،561 55،256 هزینه حقوق و دستمزد

 545،472 426،817 255،054 151،325 - - - سهم اتاق بازرگانی  

 - - - - - 9920 33770 هزینه فروش صادراتی

 77،219 59،400 44،494 33،155 16،177 20،750 23،297 های کارکنانسایر هزینه

 71،723 55،171 41،327 30،795 34،093 70241 - ثبتی و حقوقی

 216،843 166،802 124،946 93،104 51،643 15،701 16،420 هدایا و اعانات

 - - - - - - 5863 یمنی و اورژانسخدمات محافظتی، ا

 123،122 94،710 70،943 52،864 15،583 1،454 4،137 مشاوره

 53،773 41،364 30،984 23،088 4،892 5143 1080 تعمیر و نگهداری ساختمان

 146،005 112،312 84،129 62،689 48،286 38،628 15،144 حقوق کارکنان پیمانی

 - - - 174،682 - - - ان هزینه کمک های اقتصادی منوج

 19،555 15،042 11،267 8،396 7،549 3998 0 حسابرسی

 15،369 11،823 8،856 6،599 2،005 2،767 921 اجاره

 17،759 13،661 10،233 7،625 2،870 1451 366 سوخت و گاز و آب و برق مصرفی

 - - - - - 1،555 143 مخابرات و اینترنت

 93،360 71،815 53،794 40،085 30،236 - - هزینه پاداش

 102،439 78،956 58،295 58،608 51،878 18273 21307 سایر 

 4،903،424 3،779،245 2،791،040 2،751،961 972،220 674،231 427،856 مجموع
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 های عملیاتیسایر درآمدها و هزینه

های مربوط به حمل، توزین و بارگیری سایر درآمدهای عملیاتی شرکت به شرح جدول زیر است. درآمدها و هزینه

 اند.با توجه به مقدار فروش شرکت و تورم برآورد شده

 
 های عملیاتیسایر درآمدها و هزینه – 14 جدول

 1401 1400 1399 1398 1397 1396 1395 میلیون ریال

 - - - 303549 20695- 104766-  - سود و زیان تسعیر ارز 

 1،933،382 1،487،217 1،144،907 813،889 877،340 456،807 108،089 درآمد حمل، توزین و بارگیری

 - - - (331،725) (410،898) - - هزینه جذب نشده 

 (1،447،935) (1،113،796) (857،436) (609،532) (273،468) (224،292) (164،494) هزینه حمل

 - - - (24،661) (54،444) (208،328) 194،992 خالص کسری با اضافات انبار

 - - - 7331-  - 18298 - سایر 

 485،447 373،421 287،471 144،189 117،835 (62،281) 138،587 مجموع

 

 عملیاتیهای غیرسایر درآمدها و هزینه

فعالیت باشد. آوران صنعت و معدن میپذیر نظمگذاری ناشی از سود سهام شرکت سرمایهدرآمد حاصل از سرمایه

اندازی انواع کارخانجات صنعتی، معدنی و تولیدی است. در حال حاضر فعالیت یجاد، نصب و راهاین شرکت احداث، ا

 باشد.گهر و گهرزمین میهای توسعه دو شرکت گلشرکت در راستای تکمیل طرح
 های غیرعملیاتیسایر درآمدها و هزینه – 15 جدول

 1401 1400 1399 1398 1397 1396 1395 میلیون ریال

 - - -  3،985 (292) 296 )112،970( ن( تسعیر ارزسود )زیا

  229،248  160،773  95،817  50،141  27،011 15،122 5،142 سود سپرده بانکی

  201،560  155،046  116،139 86542 34085 114،001 822 هاگذاریسود حاصل از سرمایه

 - - -  4،052  141،921 3،879 - ناشی از فروش دارایی ثابتسود 

 (157،539) (121،184) (90،774) 67641- 1434 5،951 199 سایر

  273،269  194،635  121،182  77،079  204،159 139،249 (106،807) مجموع
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 تسهیالت 

با توجه به آخرین اطالعات موجود، شرکت تسهیالت خود را به صفر رسانده است، لذا هزینه ای از این بابت پیش 

 بینی نمی شود. 

 تسهیالت - 16 ولجد

 1401 1400 1399 1398 1397 1396 1395 میلیون ریال

 - - - - 810،438 1،095،341 3،483،040 مدتتسهیالت کوتاه

 - - - - 121،775 575،380 1،043،048 تسهیالت بلندمدت

 - - - - 932،213 1،670،721 4،526،088 کل تسهیالت

 - - - 99،794 176،023 568،064 981،039 هزینه مالی
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 صورت سود و زیان

با توجه به اینکه شرکت مواد اولیه مصرفی خود شرکت مطابق جدول زیر است.  شدهینیبشیپصورت سود و زیان 

هایی نیستند که هم از جنس هزینه آهنسنگهای استخراج و تولید آورد و هزینهرا از معادن خود به دست می

نرخ دالر شد پیدا کنند. به همین دلیل حاشیه سود ناخالص شرکت با افزایش خطی با افزایش نرخ دالر ر طوربه

همچنین محصوالت جدید دارای حاشیه سود بیشتری  دهد.افزایش یافته و سرعت رشد سود شرکت را افزایش می

 نسبت به مواد ابتدایی زنجیره تولید فوالد هستند.
 شدهبینیصورت سود و زیان پیش – 17 جدول

یالمیلیون ر  1395 1396 1397 1398 1399 1400 1401 

  191،497،296  149،841،389  89،540،881  53،125،195  31،142،976 15،174،800 6،322،350 درآمدهای عملیاتی

 (70،946،571) (55،393،070) (37،867،557) (24،562،171) (15،566،805) (8،497،297) (4،064،051) شده درآمدهای عملیاتیبهای تمام

  120،550،725  94،448،320  51،673،324  28،563،024  15،576،171 6،677،503 2،258،299 سود)زیان( ناخالص

 (4،903،424) (3،779،245) (2،791،040) (2،751،961) (972،220) (674،231) (427،856) های فروش، اداری و عمومیهزینه

  485،447  373،421  287،471  144،189  117،835 (62،281) 138،587 سایر اقالم عملیاتی

  116،132،748  91،042،496  49،169،755  25،955،252  14،721،786 5،940،991 1،969،030 سود)زیان( عملیاتی

  0  0  0 (99،794) (176،023) (568،064) (981،039) های مالیهزینه

  273،269  194،635  121،182  73،094  204،159 139،249 (106،807) های غیرعملیاتیسایر درآمدها و هزینه

  116،406،017  91،237،131  49،290،937  25،928،552  14،749،922 5،512،176 881،184 سود)زیان( قبل از مالیات

 (13،774،694) (10،796،380) (5،832،753) (3،068،208) (2،667،375) (573،496) - مالیات بر درآمد

  102،631،323  80،440،751  43،458،184  22،860،344  12،082،547 4،938،680 881،184 سود)زیان( خالص

  8،344  6،540  3،533  1،859  982 402 106 سود)زیان( هر سهم

 %63.0 %63.0 %57.7 %54 %50 %44 %36 ناخالص سود هیحاش

 %54 %54 %49 %43 %39 %33 %14 خالص سود هیحاش
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 گذاریارزش

 DDMمدل 

برای روش تنزیل سود تقسیمی مطابق جدول زیر است. سهامی عام( با ) گهرزمین آهنسنگشرکت گذاری ارزش

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

ی، سود نقدی آخرین دوره بر اساس فرمول بینهای پس از آخرین دوره پیشگردد. برای سالداران تنزیل میسهام

 گردد. رشد ثابت گوردن محاسبه می

 درصد فرض شده است.  90های آتی معادل نسبت تقسیم سود برای سال
 گذاری به روش تنزیل سود تقسیمیارزش – 18 جدول

 به بعد 1402 1401 1400 1399 میلیون ریال

    102،631،323  80،440،751  43،458،184 سود خالص

   %90 %90 %90 نسبت تقسیم سود

  517،177،550  92،368،191  72،396،676  39،112،365 سود تقسیمی

 %7.7 نرخ رشد بلندمدت شرکت

 %33 %30 %30 %30 نرخ بازده مورد انتظار سهامداران

  220،275،751  41،716،104  42،616،015  30،008،286 سود تقسیمی تنزیل شده

  334،616،155 رکتارزش فعلی ش

  12،300،000،000 تعداد سهام

ریال  ارزش فعلی هر سهم شرکت 27،205  
 نرخ رشد بلندمدت – 19 جدول

 نرخ رشد بلندمدت

 10.0% (Retention ratio)نرخ بازگشت سرمایه

ROE 127.7% 

 %12.8 نرخ رشد بلندمدت شرکت
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 تحلیل حساسیت

دهد که به ازای مقادیر مختلف را نمایش می 1399سال بر سودآوری  رگذاریتأثحساسیت متغیرهای  زیرجدول 

 اول( محاسبه شده است.  سطراول( و نرخ دالر ) ستونوالد )نرخ ارزی شمش ف

 
 تحلیل حساسیت – 20 جدول

EPS 1399  125،000  130،000  135،000  140،918  145،000  150،000  155،000  

300  2،689  2،796  2،903  3،030  3،117  3،224  3،332  

325  2،912  3،028  3،144  3،282  3،376  3،492  3،608  

350  3،135  3،260  3،385  3،533  3،635  3،760  3،885  

375  3،358  3،492  3،626  3،785  3،894  4،028  4،162  

400  3،582  3،725  3،867  4،037  4،153  4،296  4،439  

 

ریال 145،000  در صورتی که قیمت دالر آمریکا به طور میانگین در محدوده 1399 مالی به عنوان مثال در سال

 ریال برآورد می گردد.  3،894باشد، سود هر سهم دالر   375و قیمت شمش
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 مالحظات خاص

ها برآورد تولید و فروش در سنوات آتی با عنایت به برنامه شرکت در ارتباط با راه اندازی طرح توسعه .1

 صورت پذیرفته است. 

مورد برآورد قرار گرفته است، فلذا در  4ماره محاسبه شده با استفاده از مفروضات جدول ش نهایی ارزش .2

صورت تغییر در مفروضات مذکور ارزش برآوردی متفاوت با مبلغ عنوان شده خواهد بود. بدین منظور 

 .)تحلیل حساسیت( جلب می دارد 20توجه خواننده را به مندرجات جدول

 


