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 شرکت: تاریخچه

اصفهان  اداره ثبت با شخصیت سهامی خاص در 51/51/5731شرکت صنایع گالوانیزه فجر سپاهان در تاریخ 

اصلی شرکت از اصفهان به کاشان انتقال  ثبت مرکزبه بهره برداری رسید و  5731به ثبت رسید. در سال 

با قیمت  5737مرداد ماه سال شخصیت شرکت به سهامی عام تبدیل گردید و در  5731یافت. در سال 

 نام شرکت به فوالد امیر کبیر کاشان تغییر کرد.  5733و در سال  ریال در بازار عرضه گردید 17633

 .رکه اصفهان می باشددر حال حاضر شرکت جز واحدهای فرعی فوالد مبا

خیابان  جاده اردستان می باشد. دفتر مرکزی شرکت در تهران 51مرکز اصلی شرکت در کاشان کیلومتر  

و  واقع می باشد 1ولیعصر)عج(7 روبروی پارک ملت7 خیابان سایه7 خیابان مهرشاد7 ساختمان صداقت7 پالک 

 یک دفتر شرکت در شهر اصفهان چهارراه صدوق واقع گردیده است.

 فعالیت: و معرفی موضوع

د و نورد ورق طراحی7 ساخت7 راه اندازی و بهره برداری کارخانجات گالوانیزه7 قلع اندوموضوع فعالیت شرکت عبارت است از 

 های فوالدی می باشد.

برداری رسید. این  به بهره 5731وری گرم مداوم7 تأسیس و در سال  غوطهورق گالوانیزه به روش  این شرکت با هدف تولید

 .می باشد کیلومتری شرق شهرستان کاشان 51هکتار در  31در زمینی به مساحت  شرکت که فقط دارای یک سایت تولیدی

میلیمتر و عرض  5211-۱211هایی در محدوده  هزار تن در سال برای ضخامت 5۱۱خط گالوانیزه این شرکت با ظرفیت اسمی 

هزار تن در سال می  51۱ظرفیت موجود این خط تولید در حال حاضر بالغ بر  .میلیمتر طراحی شده است 511۱الی  6۱۱

های نورد سرد و آنیل شده  های فوالدی نورد سرد شده با کیفیت فول هارد و ورق های ورودی این خط تولید7 ورق کالف .باشد

تولیدکننده ورق گالوانیزه گرم در ایران بوده و با توجه به سابقه چندین ساله تولید7 دارای اطالعات  باشد. این شرکت اولین می

های طرح و توسعه7 خطوط  با توجه به انجام پروژه .دار است های فوالدی پوشش کافی و دانش فنی در زمینه تولید این نوع ورق

7 تنی(11۱7۱۱۱)7 نورد سرد رفت و برگشتیتن در سال( هزار7۱۱)ظرفیت  تولید موجود در شرکت شامل اسیدشویی

 .باشد می تنی( 1۱7۱۱۱) دهی ورق 7 برش عرضی و فرمتنی( 51۱7۱۱۱)7 گالوانیزه گرم مدوامتنی( 51۱7۱۱۱)آنیل

متری تا ریل راه آهن و فاصله  6۱۱موقعیت جغرافیایی و لجستیکی شرکت7 دسترسی آسان به جاده ریلی و ترانزیتی7 فاصله 

 .های بارز این شرکت است متری تا جاده ترانزیت و قرارگیری در مرکز ایران از ویژگی 53۱۱

 

 



 : معرفی صنعت

 محصول مهمترین نیز و فلز ترین استفاده پر و ارزانترین مفیدترین7 فوالد .شد اختراع انگلستان در 5316 سال در فوالد

 و آهن صنعت کشورها7 اقتصادی رشد و صنعتی توسعه در فوالد مهم نقش خاطر به . است جهان در مهندسی و ساختمانی

 . است برخوردار کشورها اکثر ای توسعه های برنامه در باالیی اولویت از فوالد

 مواد هیچ که کشورهایی حتی که کند می ایجاد را تصوری چنین کند7 می بازی کشور یک اقتصادی توسعه در فوالد که نقشی

 .رفت خواهند پیش وارداتی خام مواد براساس فوالد7 توسعه جسورانه های طرح با ندارند خامی

صنعت فوالد به واسطه مرکزیت بحث توسعه و پیشرفت چه در ایران و چه در سطح جهان از اهمیت بسیار باالیی برخوردار 

برای صنعت فوالد شود. این گستره اهمیت  ترین صنعت جهان شناخته می طوری که پس از صنعت نفت و گاز بزرگ است؛ به

ها  های این صنعت همیشه در دستور کار دولت ای برای آن قائل باشند و بهبود شاخص باعث شده است کشورها اهمیت ویژه

 .تولید فوالد در ایران از رتبه دهم در جهان به رتبه نهم ارتقا یافته استد. قرار گیر

با فرآیند ذوب و که نوعی سنگ معدنی حاوی رگه های آهن است آغاز می شود7  سنگ آهن7 از استخراج فرآیند تولید فوالد

واحد های خردایش7 مدار پیچیده تری که شامل احیاء آهن جدا می گردد. جهت پر عیار سازی و حذف عناصر مزاحم در 

ه موراد افزودنی پخته و در مرحله بعدی کنسانتره به همرامی شود.  کنسانتره آسیاب کنی7 پر عیار سازی و آبگیری است7

می باشد7 گندله حاصله ماده اولیه تولید آهن خام در روش کوره  گندلهسخت می شوند که حاصل این عملیات تولید 

ریز دانه های گندله وارد کوره های بلند)سنتی( یا روش احیای مستقیم به کار می رود. در مرحله بعد پس از سرند و جداسازی 

اءکننده نیز به داخل کوره دمیده می شود)گاز شامل مونوکسید کربن و هیدروژن است.( که با اکسیژن احیاء شده و گاز احی

موجود در گندله ترکیب شده و به دی اکسید کربن و بخار آب تبدیل می گردد و پس از این ترکیب گندله احیاء شده بصورت 

و این محصول بدون  از کوره خارج می شود. آهن اسفنجی خوراک با عیار باال برای ساخت آهن و فوالد می باشد آهن اسفنجی

گذراندن قسمت خنک کاری در کوره به واحد فوالد سازی منتقل می گردد و در کوره قوس الکتریکی همراه با قراضه آهن و 

که پس از ریخته گری7  متالوژیکی7 فوالد مذاب تولید می گردد آهک ذوب میشود7 آنگاه به کمک اکسیژن و اعمال روش های

که در دسته بندی به انواع اسلب )تختال(7 بیلت)شمش( و  فوالد نیمه ساختهعملیات خنک سازی و رفع عیوب احتمالی به 

  ت.بلوم تقسیم می شود تبدیل می گردد. تفاوت محصوالت فوالد نیمه ساخته در ابعاد و شکل سطح مقطع آنهاس

 در .است مذاب هنوز آن درون صورتیکه در است شده سرد آن خارجی قشر فقط گردد می خارج قالب از شمش زمانیکه در

 چه و طولی مقطع در چه کنندگی سرد میزان تنظیم .گردد می کامل شمش انجماد آب7 پاشش توسط ثانویه کننده سرد بخش

 نیز کردن سرد آهسته همچنین دارد وجود ترک احتمال شود سرد سریع شمش صورتیکه در است مهم عرضی بسیار مقطع در

 . بماند باقی مذاب صورت به مرکز شمش شود می باعث

 دو در که غلطک چهار از دستگاه این است کشاننده دستگاه عهده به کریستالیراتور و ثانویه سردکننده قسمت از شمش کشیدن

 باشد7 شده منجمد و سرد کامال باید کشانده دستگاه به رسیدن از قبل شمش .گردد می تشکیل است شده واقع طرف شمش

 .آید می وجود به شمش درداخل هایی ترک غیر اینصورت در

می باشد. ورق نوع مسطح فلز آهن است که کامال صاف و صیقلی می باشد.  ورق فوالدیمحصول نهائی زنجیره تولید فوالد7 

ت فرم)برش شده( به بازار عرضه می گردد. در تولید ورق از دو نوع تکنولوژی ورق به صورت کلی به دو شکل رول فرم و شی

 مختلف استفاده می شود که نام های نورد سرد و نورد گرم به آنها اطالق می گردد. 



تولید ورق با تکنولوژی نورد گرم به این صورت است که مواد اولیه تولید ورق در دمای بسیار باال ذوب شده و در طی این 

 نیز شناخته می شود. هبه خود می گیرد به همین دلیل در بازار به ورق سیافرایند ورق ظاهری مات 

 

 در را فوالد توان می همچنین و داد فرم و شکل را آن آسانی به توان می باشد مجدد تبلور دمای از باالتر فوالد دمای که هنگامی

 بدون اینکه علت به دارند سرد نورد فوالدهای به نسبت کمتری کیفیت معموال گرم نورد های فوالد ساخت. بزرگتری های سایز

 می پیدا کاهش فوالد دمای که هنگامی نیست.  نیازی فوالد مجدد گرمایش به بنابراین گیرند می قرار تولید پروسه در تاخیر

 کمتر سرد نورد با مقایسه در باال دمای در فوالد شکل و سایز تغییر برای کنترل میزان بنابراین شود می کم نیز آن 7 حجمکند

 . باشد می

 ورق سطحی های پولک که شود می شویی اسید ابتدا سیاه ورق .شود می تولید)ورق گرم( سیاه ورق از)ورق سرد( روغنی ورق

 ورق تولید برای مثال. میشود روغنی ورق به تبدیل سرد نوردکاری مرحله چندین طی سپس و شود زدوده است رنگ سیاه که

 های ویزگی تواند می شده تولید روغنی ورق .میشود استفاده میلیمتری 7 ضخامت سیاه ورق از میلیمتر 1 ضخامت به روغنی

 سایر و تیتانیوم منگنز7 کربن7 درصد یعنی است7 موجود روغنی ورق در که دارد عناصری به بستگی که باشد داشته متفاوتی

 .است گذار تاثیر عناصر

 روغنی ورق کاربرد .میشود تولید دیگر فراوان های قابلیت و سایش ضد 7 پذیر لعاب 7 کشش فوق 7 کشش قابلیت با روغنی ورق

 روغنی ورق از گیر گل مثل اتومبیل بدنه برای اما شود می استفاده کشش فوق قابلیت با روغنی ورق از اتومبیل فیلتر تولید برای

 .شود می استفاده کشش قابلیت با

 

 

ها  باشد که در تولید این نوع ورق توسط فلز روی می های فوالدی ورق دهی گالوانیزه حاصل پوششورق 

گردد. در واقع اگر سطح ورق7 دچار خراشیدگی گردد7 دیگر آهن آن  استفاده می ورق نورد سرد عمدتا از

وری گرم  روش غوطههای فوالدی گالوانیزه معموال به  گردد. ورق شود بلکه روی آن7 اکسید می اکسید نمی

 .گردند تولید می



 فرآیند تولید شرکت:

دارای خطوط اسید شوئی و بازیافت7 نورد سرد چهار غلتکه رفت و برگشتی7 آنیل غیر مداوم7 گالوانیزه مداوم و خط  این شرکت

برش عرضی7 فرم دهی ورق می باشد. باید توجه داشت که خطوط شرکت پیوسته بوده و هر مقدار خروجی می بایست به خط 

هزار تن در سال( به عنوان گلوگاه در 751۱ لذا ظرفیت خط تولید گالوانیزه)انتقال یابد تا نهایتا تبدیل به گالوانیزه گرددبعد 

 تولید شناخته می شود و تولید سایر خطوط می بایست منطبق با ظرفیت خط گالوانیزه باشد.

 خط اسید شوئی:

درجه سانتی گراد به نحو مطلوبی  3۱اکسیدهای سطحی ورق گرم7 در این خط با گذر از وان های اسید کلریدریک در دمای 

 حذف می شود. 

اسید مصرف شده در این واحد بازیابی و مورد استفاده مجدد قرار می گیرد همچنین گرانول های اکسید آهن به عنوان 

 سد.محصول جانبی این واحد به فروش می ر

 

 

 



 د سرد:خط نور

نورد سرد از نوع تک قفسه ایرفت و برگشتی چهار غلتکه است. ورق های نورد گرم اسید شویی شده با 

میلیمتر با گذر از بین غلتک های قفسه نورد  511۱تا  6۱۱میلیمتر و عرض در حدود  127تا  521ضخامت 

برگشت بدون تغییرات در عرض ورق7 کاهش با اعمال فشار عمودی و کشش محوری طی چند سیکل رفت و 

درصد کاهش ضخامت داده می شوند و به  31در این خط ورق های ساده کربنی تا حدود  ضخامت می یابد.

میلیمتر می رسند. شایان ذکر است این خط قابلیت عملیات اسکین پس )تمپر  1تا  ۱211ضخامت 

 مکانیکی( برای محصوالت واحد آنلینگ را نیز دارد.

 

 

 



 :خط آنیل

با اتمسفری از  7به طور عمودی بر روی هم قرار گرفته سختو  در این خط کالف های نورد سرد شده

تنش زدائی و های دمائی مشخص خواص متالوژیکیشان بهبود یافته7  گازهای خنثی)هیدروژن( طی سیکل

و ظاهر ورق درخشان و بسیار تمیز خواهد شد. پس از عملیات اسکین پس و بهبود سطح و  نرم می شوند

  اعمال روغن محافظ بر سطح ورق محصول آنیل که ورق سرد روغنی می باشد حاصل می گردد.

 

 

 خط گالوانیزه:

شوند. روش  در این خط تولید7 محصوالت خط نورد سرد7 طی یک فرایند مداوم و پیوسته7 گالوانیزه می

باشد که ابتدا سطح ورق به  ای میوری در وان مذاب روی است و سیکل تولید به گونه دهی7 غوطه پوشش

آنیل   ز کورهروش شیمیایی و حرارتی7 تمیزکاری گردیده7 اکسیدهای سطحی حذف شده و با گذر ورق ا



وری در  ضمن عملیات حرارتی و تامین خواص مکانیکی مطلوب7 دمای ورق نیز به دمای مناسب جهت غوطه

وری ورق در مذاب روی7 ورق فوالدی با پوشش روی  رسد. تحت این سیکل مداوم و غوطه وان مذاب روی می

 .گردد یا ورق گالوانیزه تولید می

 

 

 خط برش عرضی و خط فرم دهی:

آنیل و گالوانیزه شده طی فرآیند برش7 تبدیل به ورق می شود. خط برش7 مجهز به سیستم بسته کالف های 

متر را دارد. خط فرم دهی ورق  ۱21-1بندی پنوماتیک بوده و قابلیت برش عرضی ورق در محدوده طولی

طول مورد نظر فرم دهی  های گالوانیزه با گذر از قفسه های فرم دهی7 توسط غلتک های فرم دار این خط7 با

در راستای طول ورق می باشد. این خط قابلیت تولید می شوند. فرم دهی ورق جهت افزایش استحکام 

 متر را دارد. 51مقاطع سینوسی و ذورنقه ای به طول حداکثر 

 



 عوامل تاثیر گذار :

 : جمله این عواملمقدار پوشش روی جهت گالوانیزه کردن ورق7 به عوامل مختلفی بستگی دارد. از 

 ترکیب شیمیایی ورق فوالدی •

 ...شرایط سطحی ورق شامل چگونگی بازشویی 7 اسیدشویی 7 پیش گرم و •

 کارهای سردی که روی ورق پیش از گالوانیزاسیون انجام می گیرد •

 مدت غوطه وری در حمام روی •

 سرعت خارج کردن ورق از مذاب روی •

 متالوژی فرآیند گالوانیزه •

 فرآیند سرد کردن ورق •

ترین عوامل تعیین کننده قیمت ورق  قیمت ورق گالوانیزه بازار7 به عوامل مختلفی بستگی دارد. از مهم

 : گالوانیزه

 کارخانه تولیدکننده 

 روش تولید 

 وزن ورق گالوانیزه 

 ابعاد آن 

 ضخامت پوشش روی 

 کیفیت و استاندارد آن 

 خواص مکانیکی و شیمیایی آن 

 امیرکبیر کاشان7 هفت الماس7 فوالد مبارکه7 کارخانه های تولیدکننده ورق گالوانیزه در ایران می توان به کارخانهترین  از مهم

اشاره نمود. کیفیت تولید هر چهار کارخانه7 بسیار مناسب است ولی کارخانه امیرکبیر کاشان7  تاراز شهرکرد و خودرو شهرکرد

های آن است. کارخانه  تولیدی خود دارد و این تنوع در استحکام و کششی بودن ورقهای گالوانیزه  تنوع بیشتری در ورق

طور کلی  گیرد. به خودرو شهرکرد7 به منظور تامین بدنه خودروها تاسیس گردید و بسیار در این زمینه مورد استفاده قرار می

ها دارد و پس از  باالتری را نیز نسبت به سایر کارخانههای  ورق گالوانیزه کاشان7 در بازار داخل بسیار معروف بوده و البته قیمت

 .باشند های بازار آهن تهران می ترین ورق آن به ترتیب ورق هفت الماس و تاراز شهرکرد پرمصرف

 



 سرمایه شرکت و سهامداران:

 ( شرکت به شرح جدول ذیل می باشند:01/10/0911سهامداران فعلی) 

 درصد سهام تعداد سهام شرح

 1126 1157۱167۱51 اصفهان مبارکهفوالد 

 57 55575517167 موسسه توانمند سازی بازنشستگان نیروهای مسلح

 623 1375137151 سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

 121 1۱7736751۱ سرمایه گذاری مشترک پیشرو

 527 5577337153 صندوق سر. با درامد ثابت کاردان

 1125 1۱673337۱۱5 سایر

 

 

 هیئت مدیره شرکت:

 سمت نماینده اشخاص حقوقی اعضای هیئت مدیره شرکت

 رئیس هیئت مدیره عزیز قنواتیآقای  فوالد مبارکه اصفهانشرکت 

 نائب رئیس هیئت مدیره جهانگیر ولیآقای  فلز تدارک فوالد مبارک اصفهانشرکت 

 عضو هیئت مدیره رهیدهعبدالرحیم آقای  توانمند سازی بازنشستگان نیروهای مسلحشرکت 

 عضو هیات مدیره مهدی حیدریانآقای  سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزاتشرکت 

 عضو هیئت مدیره سید مهدی تقویآقای  معدنی مهندسی فوالد سنگ مبارکه اصفهانشرکت 

 مدیر عامل شهرام عالی وند

53% 

13% 

7% 

2% 

1% 24% 
 سهامداران

 فوالد مبارکه اصفهان

 موسسه توانمند سازی بازنشستگان نیروهای مسلح

 سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

 سرمایه گذاری مشترک پیشرو

 با درامد ثابت کاردان. صندوق سر

 سایر



 سرمایه و روند افزایش آن:

میلیارد ریال )شامل  313میلیون ریال بوده است که طی چند مرحله به  یکسرمایه شرکت در بدو تاسیس 

 ریالی( مطابق با جدول زیر افزایش یافته است.57۱۱۱میلیون سهم  313

 تغییرات افزایش سرمایه )مبالغ به میلیون ریال(

 سرمایه قبلی تاریخ
مبلغ افزایش 

 سرمایه

آخرین 

 سرمایه

 منبع افزایش سرمایه

 آورده نقدی 17۱۱۱  5 ۱5/۱1/5731

 مطالبات 5۱7۱۱۱ %(5۱۱)17۱۱۱ 17۱۱۱ ۱1/55/5731

 مطالبات 517۱۱۱ %(1۱)17۱۱۱ 5۱7۱۱۱ 13/۱7/5736

 مطالبات و آورده نقدی 7۱7۱۱۱ %(5۱۱)517۱۱۱ 517۱۱۱ 11/۱1/5736

 مطالبات و آورده نقدی 5۱۱7۱۱۱ %(177)3۱7۱۱۱ 7۱7۱۱۱ 53/5۱/5731

 مطالبات و آورده نقدی 5517۱۱۱ %(51)517۱۱۱ 5۱۱7۱۱۱ 53/۱1/5731

 مطالبات و آورده نقدی 51571۱۱ %(6)671۱۱ 5517۱۱۱ 16/۱3/5731

 مطالبات و آورده نقدی 5177۱۱۱ %(53)1575۱۱ 51571۱۱ ۱7/5۱/5731

 مطالبات و آورده نقدی 15171۱۱ (1۱%)3571۱۱ 5177۱۱۱ 13/۱1/5731

 مطالبات و آورده نقدی 1367۱۱۱ %(77)3571۱۱ 15171۱۱ 53/5۱/5731

 مطالبات و آورده نقدی 1117۱۱۱ %(1۱)5177۱۱۱ 1367۱۱۱ 17/۱1/5736

 سود انباشته 3137۱۱۱ %(5۱۱)1117۱۱۱ 1117۱۱۱ ۱1/۱3/5716
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 :ترازنامه

 به شرح جدول ذیل می باشد:ترازنامه شرکت در ادوار گذشته 

 

درصد در طبقه دارائی بلند مدت قرار دارند7 عمده دارائی جاری  3تنها درصد دارائی ها جاری و  717 5711در دوره شش ماهه

که برای یک شرکت تولیدی درصد قابل قبولی می باشد. لکن  % دارائی ها(76)شرکت طبقه موجودی مواد و کاال می باشد

ن از آن دارد که می % می باشد که نشا53نیز میزان  5713% از دارائی ها می باشد که در سال مالی75موجوی نقد شرکت 

 توان این منابع را بهتر مدیریت نمود.

 % از سرمایه شرکت تامین گردیده است.13% منابع شرکت از بدهی ها و 17در طبقه بدهی ها و سرمایه7 

شرکت فاقد بدهی بلند مدت می باشد و در بدهی های کوتاه مدت عمده بدهی در بحث حصه جاری تسهیالت و پیش  

 باشد.دریافت ها می 

 .سود انباشته جذابی در شرکت وجود دارد که هیئت مدیره پیشنهاد افزایش سرمایه از محل سود انباشته را به مجمع داده است

تحلیل عمودی شش ماه1398شش ماه 1398سه ماه 1398سال1398شش ماه 1398سال1397سال1396سال1395سال1394دوره مالی

دارایی

%220,658200,79333,427875,474201,4941,575,0721,553,7913,444,81731.4موجودی نقد

%10,53027,0430774,2545,0425,0426,5366,5360.1سرمایه گذاری کوتاه مدت

%523,308184,317874,194296,3661,036,2192,883,479676,7442,280,43220.8دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

%395,8221,027,5871,659,4252,454,9805,252,8302,798,6583,716,1473,961,24036.1موجودی مواد و کاال

%148,49225,222212,234342,782163,8541,072,3131,762,795519,0654.7پیش پرداخت ها

%000000000.0دارایی های نگهداری شده برای فروش

%1,298,8101,464,9622,779,2804,743,8566,659,4398,334,5647,716,01310,212,09093.0جمع داراییهای جاری

%0008,7754,81513,46325,75941,3540.4حسابها و اسناد دریافتنی تجاری بلند مدت

%609292921,2331,2331,2331,2330.0سرمایه گذاریهای بلند مدت

%000000000.0سرمایه گذاری در امالک

%450,716426,381436,880476,149532,490563,514550,081700,2086.4داراییهای ثابت مشهود

%14,52614,44913,81118,16321,87726,01423,70730,0010.3داراییهای نامشهود

%000000000.0پیش پرداخت های سرمایه ای

%0003400000.0سایر دارایی ها

%465,302440,922450,783503,213560,415604,224600,780772,7967.0جمع داراییهای غیرجاری

%1,764,1121,905,8843,230,0635,247,0697,219,8548,938,7888,316,79310,984,886100.0جمع داراییها

بدهی

%646,877308,4961,656,1731,506,2513,086,456186,1771,702,776462,3604.2پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

%000000000.0بدهی به شرکتهای گروه و وابسته

%10,497137,943129,018485,929191,7771,492,5701,607,9841,074,0689.8پیش دریافتها

%34,11988,45277,053256,481195,136286,434634,169763,9487.0ذخیره مالیات بر درامد

%9,8501,2581,5151,933631,846462,976462,9091,504,59413.7سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

%87,091247,4730002,538,306186,400922,7728.4حصه جاری تسهیالت مالی دریافتی

%000000000.0ذخایر

%788,434783,6221,863,7592,250,5944,105,2154,966,4634,594,2384,727,74243.0جمع بدهیهای جاری

%000000000.0حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت

%000000000.0پیش دریافتهای غیرجاری

%000000000.0تسهیالت مالی دریافتی بلند مدت

%05,70212,35725,42840,24447,79664,04567,8880.6ذخیره مزایای پایان خدمت

%05,70212,35725,42840,24447,79664,04567,8880.6جمع بدهیهای غیر جاری

%788,434789,3241,876,1162,276,0224,145,4595,014,2594,658,2834,795,63043.7جمع بدهیهای جاری و غیر جاری

%0.0بدهیها و حقوق صاحبان سهام

%429,000429,000858,000858,000858,000858,000858,000858,0007.8سرمایه

%42,90042,90060,74685,80085,80085,80085,80085,8000.8اندوخته قانونی

%503,778644,660435,2012,027,2472,130,5952,980,7292,714,7105,245,45647.8سود )زیان( انباشته

%975,6781,116,5601,353,9472,971,0473,074,3953,924,5293,658,5106,189,25656.3جمع حقوق صاحبان سهام

%1,764,1121,905,8843,230,0635,247,0697,219,8548,938,7888,316,79310,984,886100.0جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام



                                                                                                               :تولیدمقدار 

 

ماه اول در نظر گرفته شده است و خدمات محصوالت با توجه  6معادل با مقدار تولید  5711مقدار تولید در شش ماه دوم سال 

 به مقایسه ادوار گذشته رشد یافته است. 

  :مقدار فروش

 

همان مدت در نظر گرفته شده است. همچنین برای براورد میزان معادل مقدار تولید در  5711مقدار فروش در شش ماه دوم 

 فروش داخلی و صادراتی از میانگین نسبت ادوار گذشته استفاده گردیده است.

  :نرخ فروش

 

کارشناسی 1400کارشناسی 1399کارشناسی 6 ماه دوم1399شش ماه 1399سه ماه 1399سال1398شش ماه 1398سال1397سال1396سال1395سال1394مقدار تولید

128,787144,731152,803154,46088,880138,58633,77380,87980,879161,758149,260محصول اسید شویی

11,09811,93228,37832,08518,76549,81617,01529,84532,83062,67562,675خدمات اسید شویی

135,983141,678149,669170,89691,613146,60032,26676,22376,223152,446149,260محصول نورد سرد

10,79710,99433,21039,06021,22050,29215,51525,54626,82352,36952,369خدمات نورد سرد

9072,4002,3099,909010400000محصول آنیلینگ

013,13840,70312,0441,78919,2488,55210,78814,02424,81224,812خدمات آنیلینگ

131,683134,352137,649149,38482,761151,10933,10174,63074,630149,260149,260محصول گالوانیزه

02900000-000خدمات گالوانیزه

419,255459,225544,721567,838305,028555,784140,222297,911305,409603,320587,636جمع

کارشناسی 1400کارشناسی 1399کارشناسی 6 ماه دوم1399شش ماه 1399سه ماه 1399سال1398شش ماه 1398سال1397سال1396مقدار فروش

مقدار فروش داخلی

134,192137,93542,687118,00332,07374,81160,154134,965134,965محصول گالوانیزه

1,64110,316003737377474محصول آنیلینگ

139,277151,04542,725118,07232,11074,84860,191135,039135,039جمع فروش داخلی

مقدار فروش خارجی

7,45919,12914,79030,0182,0663,59014,47618,06618,066محصول گالوانیزه

7,45919,12914,79030,0182,0663,59014,47618,06618,066جمع فروش خارجی

مقدار فروش درآمد ارائه خدمات

00041,4889,73519,89119,89139,78239,782خدمات نورد سرد

002900000-خدمات گالوانیزه

000326702,7592,7595,5185,518خدمات اسید شویی

000183,1825,4425,44210,88410,884خدمات آنیلینگ

00041,56713,58728,09228,09256,18456,184جمع فروش خدمات

146,736170,17457,515148,09047,763106,530102,759209,289209,289جمع

کارشناسی 1400کارشناسی 1399کارشناسی 6 ماه دوم1399شش ماه 1399سه ماه 1399سال1398شش ماه 1398سال1397سال1396نرخ واحد

نرخ فروش داخلی

31,465,29653,593,45382,666,94881,200,842108,499,174125,888,185221,023,677168,290,180252,383,693محصول گالوانیزه

27,713,58929,906,6500095,810,81195,810,811168,216,404132,013,607192,083,843محصول آنیلینگ

نرخ فروش خارجی

26,590,83047,717,18368,605,88267,609,80184,471,44297,837,047171,773,895157,081,397196,146,090محصول گالوانیزه

نرخ فروش درآمد ارائه خدمات

0006,153,9726,602,3636,946,6097,641,2707,293,9398,388,030خدمات نورد سرد

0030,310,34500000-خدمات گالوانیزه

0001,656,2502,500,0002,564,6972,821,1672,692,9323,096,872خدمات اسید شویی

0004,432,111,1118,648,0208,534,1799,387,5968,960,88810,305,021خدمات آنیلینگ

 مقادیر: تن

 مقادیر: تن

 ریالمقادیر: 



دالر  1۱1دالر7 گالوانیزه  11۱هزار ریال7 نرخ ورق گرم  7111 نرخ دالر نیمائی 5711برای برآورد نرخ ها در شش ماه دوم سال 

هزار ریال7  11۱نرخ دالر  51۱۱همچنین برای سال  % در نظر گرفته شده است. 5۱دالر و نرخ رشد خدمات  633و آنلینگ 

 % لحاظ شده است.51دالر و نرخ رشد خدمات  363گ 7 آنلین 757۱5۱ گالوانیزه 13۱نرخ ورق 

  مبلغ:

 

میلیون ریال به فروش  71171677111 مبلغ 5711با توجه مقدار فروش و نرخ فروش براورد میگردد شرکت در سال مالی 

مبلغ  51۱۱ورد میگردد در سال مالی آهمچنین بر .می باشد 5713% نسبت به سال سال مالی 553برساند که رشد 

 میلیون ریال فروش داشته باشد. 737۱3773۱5

 بهای تمام شده:

 مانند بسیاری از صنایع داخل کشور7 این شرکت نیز بخش عمده بهای تمام شده خود را مواد مستقیم 

 7 تفکیک بهای تمام شده این شرکت به شرح ذیل می باشد:تشکیل می دهد. )ورق گرم اسید شوئی نشده(

 

کارشناسی 1400کارشناسی 1399کارشناسی 6 ماه دوم1399شش ماه 1399سه ماه 1399سال1398شش ماه 1398سال1397سال1396مبلغ فروش

فروش داخلی

4,222,3917,392,4133,528,8049,581,9433,479,8949,417,82113,295,47922,713,30034,062,989محصول گالوانیزه

45,478308,517003,5453,5456,2249,76914,214محصول آنیلینگ

4,363,8987,782,7513,530,9829,585,4233,483,4399,421,36613,301,70322,723,06934,077,203جمع فروش داخلی

فروش خارجی

198,341912,7821,014,6812,029,511174,518351,2352,486,5832,837,8183,543,557محصول گالوانیزه

198,341912,7821,014,6812,029,511174,518351,2352,486,5832,837,8183,543,557جمع فروش خارجی

فروش درآمد ارائه خدمات

53,80079,454107,545255,31664,274138,175151,993290,168333,693خدمات نورد سرد

0087900000-خدمات گالوانیزه

5981050531,6757,0767,78414,86017,089خدمات اسید شویی

29,15635,71515,83779,77827,51846,44351,08797,530112,160خدمات آنیلینگ

83,554115,274123,382336,02693,467191,694210,863402,557462,941جمع فروش خدمات

4,645,7938,810,8074,669,04511,950,9603,751,4249,964,29515,999,14925,963,44438,083,701جمع

,  مواد مستقیم مصرفی
94.7%  

,  دستمزد مستقیم تولید
0.7%  

 بهای تمام شده تولید %4.6سربار تولید

 مواد مستقیم مصرفی

 دستمزد مستقیم تولید

 سربار تولید

 ریالمقادیر: 



 

 

به اضافه مبلغی معادل دو حقوق جهت عیدی و  11در شش ماه اول  7 میزان پرداختی5711در محاسبه دستمزد برای سال 

% در نظر گرفته شده 77۱ در مفروضات نرخ تورم و رشد هزینه دستمزد 51۱۱سنوات در نظر گرفته شده است.  برای سال 

 است که اعمال گردیده است.

 مواد اولیه:

می  %(123%( و مواد کمکی)121%(7 ورق گرم اسید شوئی شده)1123اسید شوئی نشده)ورق گرم  7مواد اولیه شرکت جهت تولید

 باشد.

  مقدار مصرف طی دوره:

 

ن مصرف ورق گرم اسید شویی شده از نسبت بین مقدار ورق اسید شوئی نشده به مقدار تولید محصول اسید جهت براورد میزا

 استفاده نموده ایم. 11ماه دوم  6تولید اسید شوئی شده در در مقدار برآورد مقدار  11شوئی شده در شش ماه اول

 برای برآورد مقدار مصرفی ورق گرم اسید شوئی شده از نسبت آن با مقدار تولید محصول نورد سرد استفاده گردیده است.

 برای برآورد مقدار مواد کمکی از نسبت مصرف آن با مقدار محصول اسید شوئی شده استفاده گردیده است.

کارشناسی 1400کارشناسی 1399کارشناسی 6 ماه دوم1399شش ماه 1399سه ماه 1399سال1398شش ماه 1398سال1397سال1396بهای تمام شده

4,196,4946,279,4645,543,0648,930,8132,070,5195,574,8499,613,32915,188,17820,286,749مواد مستقیم مصرفی

39,18961,18536,96574,90623,52948,24364,324112,567146,337دستمزد مستقیم تولید

147,078481,994313,402668,809161,655404,144465,827869,9711,107,009سربار تولید

4,382,7616,822,6435,893,4319,674,5282,255,7036,027,23610,143,48016,170,71621,540,096جمع

8,221-8,221-3,654-4,567-16,508-9,953-2,913-41,530-18,474-هزینه جذب نشده در تولید

4,364,2876,781,1135,890,5189,664,5752,239,1956,022,66910,139,82716,162,49621,531,875جمع هزینه های تولید

000000000موجودی کاالی در جریان ساخت اول دوره

6,1270-1,021-5,106-9,12500-10,4900-موجودی کاالی در جریان ساخت پایان دوره

372,460-382,401-193,577-188,824-17,518-333,650-154,099-271,919-0ضایعات غیرعادی

4,353,7976,509,1945,727,2949,330,9252,221,6775,828,7399,945,22915,773,96821,159,415بهای تمام شده کاالی تولید شده

1,033,77700-661,8581,034,712968,420964,8401,033,7771,033,777موجودی کاالی ساخته شده اول دوره

1,340,7201,340,72000-1,072,887-1,033,777-3,243,942-968,420-1,034,712-موجودی کاالی ساخته شده پایان دوره

3,980,9436,575,4863,451,7729,261,9882,182,5675,521,79610,252,17215,773,96821,159,415بهای تمام شده کاالی فروش رفته

75,534112,06761,240208,09073,621119,973222,751342,724459,734بهای تمام شده خدمات ارایه شده

4,056,4776,687,5533,513,0129,470,0782,256,1885,641,76910,474,92316,116,69221,619,150جمع بهای تمام شده

کارشناسی 1400کارشناسی 1399کارشناسی 6 ماه دوم1399شش ماه 1399سه ماه 1399سال1398شش ماه 1398سال1397مقدار مصرف طی دوره

144,25887,428130,69832,11778,54578,545157,090144,953ورق گرم اسید شویی نشده

12,6459,19918,4791,8692,0822,0824,1644,077ورق گرم اسید شویی شده

4,4382,2214,7491,0252,3352,3354,6704,309مواد کمکی

161,37698,848153,92635,01182,96282,962165,924153,339جمع

 میلیون ریالمقادیر: 

 ریال

 تنمقادیر: 

 ریال



    نرخ مصرف:

 

هزار ریال همچنین برای  111دالری و قیمت هر دالر معادل  11۱شمش بر اساس  5711ماه دوم سال  6نرخ مواد مصرفی در 

 مواد کمکی از نسبت بین مواد کمکی و ورق گرم اسید شوئی نشده استفاده گردیده است.

    مبلغ مصرف:

 

      هزینه سربار:

 

 عمده هزینه سربار مربوط به بخش سایر هزینه ها و بعد از آن هزینه حقوق و دستمزد می باشد.

 

 

 

کارشناسی 1400کارشناسی 1399کارشناسی 6 ماه دوم1399شش ماه 1399سه ماه 1399سال1398شش ماه 1398سال1397نرخ مصرف طی دوره

33,115,03750,700,96550,793,11852,494,84759,845,541102,900,00081,372,770117,500,000ورق گرم اسید شویی نشده

33,151,52250,929,23152,032,30754,601,92653,878,963105,987,00079,932,981121,025,000ورق گرم اسید شویی شده

244,582,244289,005,853280,216,677275,600,976326,383,298561,192,044443,787,671640,816,959مواد کمکی

کارشناسی 1400کارشناسی 1399کارشناسی 6 ماه دوم1399شش ماه 1399سه ماه 1399سال1398شش ماه 1398سال1397مبلغ مصرف طی دوره

4,777,1094,432,6846,638,5591,685,9774,700,5688,082,28112,782,84917,031,938ورق گرم اسید شویی نشده

419,201468,498961,505102,051112,176220,665332,841493,416ورق گرم اسید شویی شده

1,085,456641,8821,330,749282,491762,1051,310,3832,072,4882,761,395مواد کمکی

6,282,7135,543,0648,930,8132,070,5195,574,8499,613,32915,188,17820,286,749جمع

کارشناسی 1400کارشناسی 1399کارشناسی 6 ماه دوم1399شش ماه 1399سه ماه 1399سال1398شش ماه 1398سال1397هزینه سربار

14,9261,52837,7161,69711,91614,29926,21534,080هزینه حمل و نقل و انتقال

28,87166,70244,09816,10424,81223,05947,87162,232هزینه مواد مصرفی

33,74220,45036,2466,33519,51631,63451,15066,495هزینه انرژی )آب، برق، گاز و سوخت(

64,93136,34471,80318,11239,92339,92379,84679,846هزینه استهالک

165,390108,769222,53166,614146,806195,741342,547445,312هزینه حقوق و دستمزد

174,13479,609256,41552,793161,171161,171322,342419,045سایر هزینه ها

481,994313,402668,809161,655404,144465,827869,9711,107,009جمع

 ریالمقادیر: 

 ریال

 میلیون ریالمقادیر: 

 ریال

 میلیون ریالمقادیر: 

 ریال



  هزینه های عمومی، اداری و تشکیالتی:

 

%( می باشد. برای 73%( و سایر هزینه ها)13دستمزد)در این بخش بیشترین هزینه مربوط به طبقه حقوق و 

 درصد استفاده نموده ایم. 7۱برآورد هزینه ها در شش ماه دوم سال از نرخ تورم 

 تحلیل حساسیت:

 

 

 

کارشناسی 1400کارشناسی 1399کارشناسی 6 ماه دوم1399شش ماه 1399سه ماه 1399سال1398شش ماه 1398سال1397سال1396هزینه های عمومی و اداری

3,9522,1566,54022,2971,04999713,76014,75723,955هزینه حمل و نقل و انتقال

5,39210,7666,29611,85402,7073,5196,2268,094هزینه تبلیغات

3,6048,9416,23617,9876795,8497,60413,45317,489هزینه مواد مصرفی

1,2371,0295041,1711638479741,8212,367هزینه انرژی )آب، برق، گاز و سوخت(

3,6005,6053,5737,6282,0474,9554,9559,9109,910هزینه استهالک

48,96068,67439,53863,57324,24952,38969,852122,241158,913هزینه حقوق و دستمزد

40,11559,93632,418105,25938,98641,44647,66389,109115,842سایر هزینه ها

106,860157,10795,105229,76967,173109,190148,327257,517336,569جمع

9,615200,000210,000230,000245,000250,000260,000270,000

3808,0838,3008,7329,0579,1659,3819,597

3908,1978,4198,8639,1969,3079,5299,751

4008,3118,5398,9949,3369,4509,6779,905

4108,4258,6599,1259,4759,5929,82510,058

4208,5398,7789,2579,6159,7349,97310,212

4308,6538,8989,3889,7559,87710,12110,366

4408,7679,0189,5199,89410,01910,27010,520

4508,8819,1379,65010,03410,16210,41810,674

4608,9959,2579,78110,17310,30410,56610,828

4709,1099,3779,91210,31310,44710,71410,981

4809,2239,49710,04310,45310,58910,86211,135

نرخ دالر

تحلیل حساسیت

نرخ ورق گرم

دالری

 میلیون ریالمقادیر: 

 ریال



  صورت سود و زیان:

 

 

 

 

 

کارشناسی1400کارشناسی1399کارشناسی شش ماهه دوم99شش ماه 1399سه ماه 1399سال1398شش ماه 1398سال1397سال1396سال1395دوره مالی

2,927,7964,645,7938,810,8074,669,04511,950,9603,751,4249,964,29515,999,14925,963,44438,083,701فروش

21,619,150-16,116,692-10,474,923-5,641,769-2,256,188-9,470,078-3,513,012-6,687,553-4,056,477-2,633,886-بهای تمام شده کاالی فروش رفته

293,910589,3162,123,2541,156,0332,480,8821,495,2364,322,5265,524,2279,846,75316,464,551سود )زیان( ناخالص

336,569-257,517-148,327-109,190-67,173-229,769-95,105-157,107-106,860-82,069-هزینه های عمومی, اداری و تشکیالتی

0000000000هزینه کاهش ارزش دریافتنی  ها )هزینه استثنایی(

16,50827,16287,094114,25657,205-71,38111,70029,775101,24644,158خالص سایر درامدها )هزینه ها( ی عملیاتی

283,222494,1561,995,9221,162,1742,295,2711,411,5554,240,4985,462,9949,703,49216,185,187سود )زیان( عملیاتی

116,539-116,539-62,335-54,204-30,597-150,694-48,394-54,641-94,847-59,054-هزینه های مالی

34,41344,66297,76742,70461,3452,51857,45657,456114,912114,912خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

258,581443,9712,039,0481,156,4842,205,9221,383,4764,243,7505,458,1159,701,86516,183,560سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

2,508,452-1,452,231-846,008-606,223-276,695-394,440-195,136-267,508-87,053-49,690-مالیات

208,891356,9181,771,540961,3481,811,4821,106,7813,637,5274,612,1078,249,63413,675,108سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

0000000000سود )زیان( عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی

208,891356,9181,771,540961,3481,811,4821,106,7813,637,5274,612,1078,249,63413,675,108سود )زیان( خالص

2434162,0651,1202,1111,2904,2405,3759,61515,938سود هر سهم پس از کسر مالیات

858,000858,000858,000858,000858,000858,000858,000858,000858,000858,000سرمایه

 میلیون ریالمقادیر: 

 ریال



  نسبت های مالی:

 

 

 رشدی داشته است.نسبت های سودآوری در ادوار گذشته روند مناسب و 

 

نسبت های کارائی به خصوص گردش حساب دریافتنی رو به افزایش می باشد که امر مطلوبی محسوب نمی 

 در وصول مطالبات خود داشته باشد.گردد از این رو شرکت می بایست تمرکز بیشتری 

ندارد لکن جهت نقدینگی بیانگر این است که شرکت در عمل به تعهدات خود در کوتاه مدت مشکلی نسبت 

 بهره مندی بیشتر از منابع می تواند بخشی از دارائی های جاری خود را به سرمایه گذاری اختصاص دهد.

 

سال1398سال1397سال1396سال1395

%21%24%13%10حاشیه سود ناخالص

%19%23%11%10حاشیه سود عملیاتی

%18%23%10%9حاشیه سود قبل از مالیات

%15%20%8%7حاشیه سود خالص

%27%45%13%11بازده دارایی ها

%58%95%29%20بازده حقوق صاحبان سهام

%34%51%18%15نسبت سود قبل از بهره و مالیات به دارایی

1.61.72.21.8گردش دارایی ها

6.711.219.723.6گردش دارایی های ثابت

4.73.03.92.8گردش موجودی کاال

6.87.88.618.8گردش حساب های دریافتنی

%56%43%58%41جمع بدهی ها به جمع دارایی ها

%128%77%139%71جمع بدهی ها به حقوق صاحبان سهام

%65%0%0%22نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام

%0%0%0%0نسبت بدهی های بلند مدت

%33%39%13%34نسبت سود انباشته به دارایی ها

%1523%3653%521%480نسبت پوشش هزینه بهره

1.871.492.111.68نسبت جاری

0.560.601.021.11نسبت آنی

0.290.020.730.32نسبت نقد

سود آوری

کارائی

بدهی

نقدینگی

نسبت



 

 نمودار قیمت:

 

 



 

 نتیجه گیری: 

مفروضات و  51۱۱باید در نظر داشت که در این گزارش برای پیش بینی سود سال جاری و سال مالی 

دالر  نرخ و دالری ورق گرم فوالدنرخ  راتییتغعوامل تاثیر گذار محتاطانه در نظر گرفته شده است و 

 .گذارد یشرکت م مالی تیرا بر وضع ریتاث نیشتریب

7 استتنی ورق گالوانیزه  هزار 7۱۱خط جدید  ی آتی نیز طرح توسعهنکته حائز اهمیت شرکت برای سال ها

 ت.درنظر گرفته شده اس 51۱5برای سال طرح  این بهره برداری ازکه 

درصد( در داخل کشور به  3۱الزم به ذکر است که شرکت با توجه به اینکه عمده محصول خود را )در حدود 

کند7 در این شرایط اقتصادی  رساند و تقریبا تمام مواد اولیه خود را نیز از داخل کشور تهیه می فروش می

 16۱بینی شده  سود پیش وهم با توجه به محدوده قیمتی فعلی سدارای ریسک بسیار پایینی است. همچنین 

 1( در حال حاضر در کانال 7P/E نسبت قیمت به سود هر سهم )11تومانی به ازای هر سهم برای سال مالی 

 گروه و حتی دیگر صنایع7 که با توجه به شرایط فعلی بازار7 مقایسه با سهم های هم واحدی قرار گرفته است

 برخوردار است. مدت بلند دید با یگذار هیسرما برای یکاز پتانسیل بسیار مناسبی سهم 

ری کارکنان سایپامحتوای گزارش فوق صراف جهت ربرسی بوده و شرکت اطالعیه سلب  مسئولیت: کاء رب اطالعات این گزارش را رب عهده نمی گیرد. تنها گروه سرماهی گذا ، هیچگوهن مسئولیتی رد قبال معامالت انجام شده  با  ات

، پیشنهاد معامله، ایجاب ربای خرید و فروش رهگوهن اوراق بهادار یا ساری ازباراهی مالیمحتوای این گزارش ن  ری و یا رتغیب هب اتخاذ رهگوهن تصمیم مالی و تجاری تلقی گردد. اطالعات و  می تواند هب عنوان اراهئ راه حل سرماهی گذا

تحلیل 
 .این اطالعات را هب عهده نمی گیردتغییر کند و این شرکت هیچگوهن مسئولیتی رد قبال عدم ربوز رسانی مفروضات این گزارش می تواند رد ره لحظه با توهج هب مفروضات 

 

 

 

 0911دیماه  -تهیه شده در واحد سرمایه گذاری گروه سرمایه گذاری کارکنان سایپا

 .تحلیلگر: محمد حسینخانی

 


