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   معرفی شرکت 

ها و موسسات  به صورت شرکت سهامی خاص در اداره ثبت شرکت  1369کاویان در سال شرکت فوالد  

به ثبت رسیده است.   از تاسیستجاری تهران  های  شرکت   بین  در مبادالتاین شرکت  مالکیت    ، پس 

گذاری تامین اجتماعی، ملی فوالد ایران، فوالد خوزستان، صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان  سرمایه

این شرکت از    1381گذاری توسعه معادن و فلزات در چرخش بوده است. نهایتا در سال  فوالد، سرمایه 

 یل شد.سهام عام تبد سهامی خاص به 

  1,150,000کند. ظرفیت اسمی تولید شرکت  های گرم فوالدی فعالیت می شرکت در صنعت تولید ورق 

ظرفیت اسمی است. الزم    درصد   75باشد و در حال حاضر ظرفیت عملی تولید  تن محصول نورد گرم می 

درصد از سهام شرکت در    85به ذکر است تاکنون نیمی از  تولید شرکت به صورت کارمزدی بوده است.  

  سهامدار حقیقی است. 3تملک 

  در بدو تاسیس در چهار مرحله به مبلغ فعلی افزایش یافته   ریال  میلیون  20,000مبلغ  از  سرمایه شرکت  

 است. 

تاریخ افزایش 

 سرمایه 

درصد افزایش 

 سرمایه 

 جدیدسرمایه  

 )میلیون ریال( 
 محل افزایش سرمایه 

1370 150 000,50  آورده نقدی  

1384 100 000,100  نقدی  مطالبات و آورده 

1390 700 000,800  نقدی  مطالبات و آورده 

1395 647 726,974,5  تجدید ارزیابی ماشین آالت 

 

 میزان تولید و فروش شرکت: بینیپیش 

داخلی  در بازار  فروش محصوالت شرکت  و    بوده  دو بخش کارمزدی و غیرکارمزدیتولیدات شرکت در  

   گردد. میزان تولید و فروش شرکت به شرح جدول زیر پیش بینی می باشد. می 

 

 تن  -پیش بینی مقدار فروش شرکت 

 1403 1402 1401 1400 1399 1398 مقدار فروش  

  0  0  0  0  70,731  202,510 ورق فوالدی کارمزدی  

  252,000  252,000  252,000  252,000  153,951  28,367 ورق فوالدی  غیرکارمزدی  
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  12,600  12,600  12,600  12,600  33,782  0 ضایعات 

  264,600  264,600  264,600  264,600  258,464  230,877 جمع کل 

 

حقق برآوردهای فروش مقداری، برآورد کارشناسی درآمدهای عملیاتی آتی شرکت مطابق  تدر صورت  

  .باشد جدول زیر می 

 میلیون ریال  - های آتیپیش بینی مبلغ فروش شرکت در سال 

 1403 1402 1401 1400 1399 1398 مبلغ فروش 

  0  0  0  0  1,434,270  1,635,086 ورق فوالدی کارمزدی  

ورق فوالدی   

  94,012,084  73,019,095  56,713,860  44,049,600  19,903,480  968,753 غیرکارمزدی  

  3,760,483  2,920,764  2,268,554  1,761,984  649,484  0 ضایعات 

  97,772,568  75,939,859  58,982,414  45,811,584  21,987,234  2,603,839 جمع کل 

 

 بهای تمام شده محصول شرکت:  بینیپیش 

مقادیر  .  گرددباشد که از شرکت های داخلی خریداری می مواد اولیه مورد نیاز تولید شرکت اسلب می 

تولید براساس آخرین گزارشات شرکت بوده است که شرکت بخش کارمزدی تولیدی را متوقف کرده  

مصرف مواد برای تولید محصول در  مبلغ  پذیر است.  بنابراین افزایش در مقادیر مصرف نیز توجیه   ،است

   زیر است.  آتی به شرح جدولهای سال

 1398 1399 1400 1401 1402 1403 

  244,440  244,440  244,440  244,440  170,118  29,304 تن -مقدار مصرف مواد 

  72,953,378  56,662,818  44,009,955  34,182,490  15,983,435  1,338,008 مبلغ مصرف مواد 

 
 

 دهد.می آتی را نشان های آن برای سال بینیپیش و  98جدول زیر بهای تمام شده شرکت را در سال 

 
1398 1399 1400 1401 1402 1403 

 72,953,378 56,662,818 44,009,955 34,182,490 15,983,435 1,338,008 مواد مستقیم مصرفی 

 68,194 54,555 43,644 34,915 26,858 17,951 دستمزد مستقیم تولید
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 2,759,773 2,207,818 1,766,255 1,465,056 1,126,966 918,522 سربار تولید

های جذب نشده در  هزینه 

 تولید
-207,696 0 0 0 0 0 

 )افزایش(کاهش موجودی

 کاالی ساخته شده 
-245,509 -526,859 -1,070,474 -1,374,596 -1,767,756 -2,273,440 

 73,507,904 57,157,436 44,445,259 34,611,987 16,610,400 1,820,154  بهای تمام شده  

 

 صورت سود و زیان شرکت 

 گردد. می  بینیپیش با توجه به موارد یاد شده صورت سود و زیان شرکت به شرح جدول زیر 

 1398 1399 1400 1401 1402 1403 

  96,996,595  75,337,161  58,514,300  45,448,000 21,987,234 2,603,839 درآمدهای عملیاتی 

بهای تمام شده درآمدهای  

 72,946,279- 56,721,222- 44,106,452- 34,348,836- 16,610,400- 1,820,154- عملیاتی 

زیان ناخالص -سود   783,685 5,376,834 11,099,164  14,407,848  18,615,939  24,050,316  

های فروش، اداری و  هزینه 

 218,654- 174,923- 139,939- 111,951- 86,116- 84,580- عمومی

های  سایر درآمدها و هزینه 

 629,380- 503,504- 402,803- 322,243- 247,879- 2,729,907 عملیاتی 

زیان عملیاتی -سود   -2,030,802 5,042,839 10,664,970  13,865,106  17,937,512  23,202,282  

 484,983- 376,686- 292,572- 227,240- 134,256- 680,597- هزینه مالی 

های  سایر درآمدها و هزینه 

  7,518  6,015  4,812  3,849 2,961 343- غیرعملیاتی 

  22,724,817  17,566,841  13,577,346  10,441,580 4,911,544 2,711,742- سود قبل از مالیات 

 2,272,482- 1,756,684- 1,357,735- 1,044,158- 514,235- 0 مالیات 

  20,452,335  15,810,157  12,219,612  9,397,422 4,397,309 2,711,742- سود خالص

  3,423  2,646  2,045  1,573 736 454- سود هر سهم

  5,974,726  5,974,726  5,974,726 5,974,726 5,974,726 5,974,726 سرمایه
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 تحلیل تکنیکال:

 
درصد را از دست    38.2در مسیر اصالحی نسبتا طوالنی بوده است و حمایت   از دید تکنیکالنماد فوکا  

  61.8ریال قرار دارد که متناظر با نسبت فیبوناچی    10,202داده است. محدوده حمایتی بعدی در ناحیه  

توان حد ضرر را در  پذیر است و می باشد. خرید در این محدوده تنها با لحاظ حد ضرر توجیه درصد می 

 درصدی در نظر گرفت. 61.8یر حمایت نواحی ز

 

 جمع بندی و نتیجه گیری: 

هزار تن محصول را گزارش کرده است که تاکنون    600ریزی برای تولید  برنامه   ، در دو سال قبلی  شرکت

بخشی از تولید شرکت به صورت کارمزدی بوده است    های گذشتهدر سالموفق به تحقق آن نبوده است.  

های اخیر تولید ورق کارمزدی متوقف و افزایش در تولید ورق غیرکارمزدی با حاشیه سود باالتر  و در ماه 

با توجه به  اما    گزارش شده است. عالوه بر این شرکت در دو سال گذشته دارای زیان انباشته بوده است

  7,000و زیان انباشته از    ای از زیان را پوشش داده استبخش عمده   1399سودآور شدن شرکت در سال  

میلیارد ریال کاهش یافته است. بطور کلی وضعیت سودآوری شرکت رو به بهبود    2,921میلیارد ریال به  

به طور کامل جبران شده و شرکت به    رود تا پایان سال مالی پیش رو زیان انباشتهاست و انتظار می 

گردد و پیشنهاد  تری برسد. با توجه به موارد یاد شده وضعیت شرکت مثبت تلقی می ات وضعیت باثب

 رسد. گذاری سهم با دید بلندمدت مطلوب به نظر می خرید و سرمایه 

 

 


