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 کليات شرکت
 : موضوع فعالیت

صنایع معدنی و متالوژی و سایر فعالیت های مرتبط از قبیل عملیات ساختمانی و راه سازی،  محصوالتطراحی و تجهیز و بهره برداری از کارخانجات تولیدی  

رگانی شامل خرید احداث تاسیسات و راه اندازی کارخانجات ذوب، ریخته گری و احیاء و نورد فلزات و صنایع فرآوری مواد معدنی. انجام کلیه فعالیت های باز

و مواد و مصالح مربوط به معادن و صنایع معدنی و فلزی که به نحوی از انحاء با  محصوالت، تجهیزات و قطعات تآالو فروش، صادرات و واردات ماشین 

و قابل توسعه تا ( بیلت)سبک آلیاژی  فوالدتن شمش  1.200.000 فوالد سازیموضوع شرکت مرتبط باشد. براساس جواز تاسیس اولیه ظرفیت تولید فاز اول 

به طور آزمایشی به بهره برداری رسیده و  1394سازی در بهمن ماه سال  فوالدتن می باشد. فاز یک پروژه  1.856.000اسفنجی تا  تن و آهن  2.400.000

پروانه بهره برداری اخذ گردیده  23/04/95تن در تاریخ  1.856.000 ساالنهتن و آهن اسفنجی  1.200.000 ساالنهبه ظرفیت  فوالدیجهت تولید انواع شمش 

فعالیت می  فوالد رشته در " کاوه" نمادبا  "اساسی فوالدساخت آهن و "و گروه  "ساخت فلزات اساسی "کاوه جنوب کیش در بخش  فوالدشرکت  .است

 .کند

 ترکيب سهامداران

 باشد:به شرح جدول ذیل میآمار واطالعات ترکیب سهامدارن شرکت طبق آخرین 

 

 
 

 

 

 

بوده  (ریال 1000میلیون سهم به ارزش اسمی هر سهم  10شامل تعداد )میلیارد ریال  10سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ :  روند افزایش سرمایه

الزم به .افزایش یافته است ) ریال 1000میلیارد سهم، به ارزش اسمی هر سهم  7شامل تعداد )میلیارد ریال  7000که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ 

میلیارد ریال از محل مطالبات  15.000میلیارد ریال به  7000با افزایش سرمایه شرکت از مبلغ  17/11/97ذکر است که مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ 

میلیارد ریال  11.000میلیارد ریال به  7.000ثبت مرحله اول افزایش ساارمایه از مبلغ  1398ه سااال و آورده نقدی طی دو مرحله موافت نمود . درمرداد ما

 به ثبت رسید. 99میلیارد ریال در اردیبهشت ماه سال  15.000میلیارد ریال به  11.000انجام شد و مرحله دوم افزایش سرمایه از مبلغ 
 افزایش سرمایهمحل تأمين  سرمایه جدید سرمایه قبلی تاریخ

 مطالبات و آورده نقدی 300 10 1387

 مطالبات  790 300 1389

 مطالبات  1.810 790 1390

 مطالبات  3.000 1.180 1391

 مطالبات  5.000 3.000 1392

 آورده نقدی  مطالبات و 6.000 5.000 1393

 آورده نقدی  مطالبات و 7.000 6.000 1395

 آورده نقدی  ومطالبات  15.000 7000 1398

 

دارنام سهام  درصد تعداد سهام 

صنایع معدنی کاوه پارس شرکت گسترش  7.957.875.424 53.05 

 12.56 1.844.316.161 بنياد مستضعفان انقالب اسالمی

 7.83 1.175.738.117 مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن

 6.59 989.725.868 شرکت مادرتخصصی مالی وسرمایه گذاری سينا

 1.08 163.490.187 شرکت سرمایه گذاری ملی ایران

سرمایه گذاری ارشکشرکت   156.000.000 1.04 
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 اطالعات مالی
 

 اقالم ترازنامه

 29/12/1398 29/12/1397 29/12/1396 29/12/1395 سال مالی

 16.282 11.349 7.131 3.991 های جاریجمع دارایی

 0 0 0 0 های غير جاریجمع دارایی

 73.458 57.570 37.637 32.385 هاجمع کل دارایی

 16.654 12.290 12.787 10.316 های جاریجمع بدهی

 0 0 0 0 های غير جاریجمع بدهی

 48.253 40.552 28.858 25.190 هاجمع کل بدهی

 25.205 17.018 8.779 7.194 جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال مالی
 

 اقالم سود و زیان

 29/12/1398 29/12/1397 29/12/1396 سال مالی

 53.188 33.823 18.959 جمع درآمدها

 40.540 23.622 13.174 تمام شده کاالی فروش رفته بهای

 12.649 10.201 12.649 سود ناویژه

 11.953 8.840 5.250 سود )زیان( عملیاتی

 9.726 6.014 1.602 سود )زیان( قبل از کسر مالیات

 9.726 6.014 1.598 سود )زیان( پس از کسر مالیات

 15.000 7.000 7.000 سرمایه

EPS 29/228 26/859 44/648 

 4.456 16.64 602.53 سود و زیان انباشته

 

 های مالینسبت*

 29/12/1398 29/12/1397 29/12/1396 سال مالی

  سود آوری)درصد(

 18.29 17.78 8.43 حاشیه سود خالص

 18.29 17.78 8.45 حاشیه سود ناخالص

 22.47 26.14 27.69 حاشیه سود عملیاتی

 ROA 4.25 10.45 13.24ها بازده دارایی

 ROE 18.2 35.34 38.59بازدهی سرمایه 



 
 
 

3 

    نقدینگی)مرتبه(

 0.98 0.92 0.56 نسبت جاری

 0.49 0.35 0.24 نسبت آنی

  روز-فعالیت)کارایی(

 19.85 15.51 40.22 دوره وصول مطالبات

  اهرمی)سرمایه گذاری(

 0.66 0.7 0.77 نسبت بدهی

 1.91 1.66 3.29 نسبت بدهی به ارزش ویژه

 34.31 29.56 23.32 نسبت مالکانه

 -6.06 -3.44 0.35 نسبت پوشش بهره

 14.02 15.32 136.95 های مالی به سود خالصهزینه

    

و عملکرد  1398اسفند ماه  29به نظر این مؤسسه ، صورتهای مالی وضعیت مالی گروه و شرکت فوالد کاوه جنوب کیش )سهامی عام( در تاریخ  : بندهای حسابررسی

 . دهدهای با اهمیت ، طبق استانداردهای حسابداری ، به نحو مطلوب نشان میهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور ، از تمام جنبهمالی و جریان

 1397قانون مالیاتهای مستقیم ، بابت عملکرد سالهای  132صورتهای مالی ، به استناد معافیت موضوع ماده  28-2شرح یادداشت توضیحی ه ب  :اکيد بر مطالب خاص*ت

 19-2-3ت توضاایحی ، ذخیره مالیات در حسااابها انعکاس نیافته اساات . عدم نیاز به ذخیره از این بابت و نیز مالیات بر ارزش افزوده سااال مورد گزارش )یادداشاا 1398و 

 . باشدمالیاتی می صورتهای مالی( ، منوط به رسیدگی و اظهار نظر نهایی مقامات
ضیحی  * شت تو شرح یاددا شرکت در دیوان عدالت اداری بابت مبلغ  36-2به  صل و جریمه( بیمه مورد مطالبه  296صورتهای مالی ، نتیجه نهایی اعتراض  میلیارد ریال )ا

سالهای  ست .  میلیارد ریال ذخیره در 150که از بابت آن مبلغ  1391تا  1385سازمان تامین اجتماعی بابت  حسابها انعکاس یافته ، تا تاریخ این گزارش ، مشخص نگردیده ا

 . باشدمیعدم نیاز به افزایش ذخیره بابت سنوات مذکور و نیز سالهای حسابرسی نشده بعد از آن ، منوط به اعالم نظر نهایی سازمان تامین اجتماعی 
بابت تسهیالت ارزی دریافتی از بانک توسعه صادرات )از محل صندوق توسعه ملی( جهت توسعه صورتهای مالی ، بدهی شرکت  26-4-1-1به شرح یادداشت توضیحی  *

سری بند  صوص ت شرکت در خ ستعالم  سخ بانک به ا شنامه مورخ  35کارخانه ، با توجه به عدم پا سمی ارز در تاریخ  20/05/1397بخ ساس نرخ ر سویه بر ا بانک مرکزی )ت

 . رز نیمایی ، تسعیر گردیده استدریافت تسهیالت( ، بر اساس نرخ ا
صورتهای مالی ، آثار احتمالی ناشی از رعایت بخشنامه ها و مصوبات صادره از سوی مراجع ذیصالح در خصوص برگشت منابع ارزی  34-2به شرح یادداشت توضیحی  *

 . باشدحاصل از صادرات ، منوط به اظهار نظر مراجع مذکور می

 . صورتهای مالی ، به نظر مدیریت شرکت ، سیاستهای جدید وزارت صنعت ، معدن و تجارت موجب کاهش صادرات شرکت نخواهد شد 33-3شرح یادداشت توضیحی به *
 

 اطالعات سهام : 

 گروه   EPS P/E P/E قیمت

21.430 1060 20.22 17.96 
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 تشریح برنامه های شرکت جهت تکميل طرح های توسعه*

 
تکمیل طرح های توسعهح برنامه های شرکت جهت شر  

 طرح نام

 هزينه
 هاي

 برآوردي
 ريالي

 - طرح
 میلیون

 لاير

 هاي هزينه
 برآوردي

 طرح ارزي
 نوع
 ارز

 هزينه
 انجام هاي

 تا شده
 تاريخ

29/۱2/98 
 میلیون -

 لاير

 هاي هزينه
 برآوردي
 تکمیل

 -طرح
 لاير میلیون

 درصد
 پیشرفت
 فیزيکي

 در طرح
 تاريخ

29/۱2/98 

 درصد
 پیشرفت
 فیزيکي

 در طرح
 تاريخ

29/۱2/98 

 درصد
 پیشرفت
 فیزيکي

 طرح برآوردي
 تاريخ در
۱۳99/۱2/۳۰ 

 تاريخ
 بهره برآوردي

 از برداري
 طرح

 تاثیر تشريح
 در طرح

 آتي فعالیتهاي
 شرکت

 فوالد
 سازي

 ۰ ۲فاز
۲۱۹,۶۰۰,۰۰

  ۳۱/۰۶/۹۹ ۹۵ ۸۳ ۶۳ ۵,۲۰۱,۱۰۸ ۰ یورو ۰

 پروژه
 تاسيسات

 ۰ جانبي
۱۰۸,۸۵۷,۵۵

  ۳۰/۱۲/۹۹ ۹۵ ۸۹ ۶۴ ۵۰۴,۲۳۴ ۰ یورو ۶

 پروژه
  ۳۰/۱۲/۹۹ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۱,۰۷۲,۳۶۰ ۰ یورو ۸۴,۱۸۴,۴۸۹ ۰ آبرساني

 پروژه
 گندله
 ۰ سازي

۲۷۶,۲۰۰,۰۰
 ۰ یورو ۰

۵۵,۲۴۰,۰۰
۰ ۷ ۷ ۷ ۲۹/۱۲/۱4۰۰ 

 
 

  
 برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصوالت و نرخ خرید مواد اولیه

میلیون ریال و قیمت شااامش داخلی به ازای هر تن  44قیمت فروش یک تن شااامش صاااادراتی به طور میانگین  29/12/99ماهه منتهی به  12دوره  محصوالتنرخ فروش 
 میلیون ریال در نظر گرفته شده است37

 قیمت شمش فوالد خوزستان می باشددرصد  23.5قیمت خرید یک تن گندله معادل  29/12/99ماهه منتهی به  12دوره  نرخ خرید مواد اولیه

 

 بازار های اصلی و جایگاه شرکت : 

خود رقابت شکلی از ساختار بازار است که در آن روابط منطقی وجود دارد و مبتنی بر بستر سازی های فکری و حقوقی ست وقتی یک بنگاه اقتصادی 
ساختار بازار میبیند سایر مولفه های حاکم بر  ستفاده  را در معرض رقابت با  ست برای حفظ و تداوم فعالیت خود در این بازار از ابتکار خالقیت  ا میبای

ص ستقرار در منطقه ویزه اقت سطه ا صادراتی به وا شرکت فوالد کاوه جنوب کیش با اتخاذ راهبرد برنامه محور و رویکرد  ستا  ادی خلیج نماید. در این را
سل  سته در ا صاص دهد.همچنین این  %6.6شمش فوالدی ،هزار تن  624با تولید  1395فارس توان شور را به خود اخت شمش ک سهم بازار تولید  از 

از سهم بازار تولید بیلت  %7هزار تن شمش تولید نماید که بیش از  1009بالغ بر  97شرکت در راستای تداوم راهبرد برنامه محور خود توانست در سال 
سال  شد. در  شور میبا شور را به خود  %7هزار تن بیلت ، 156میلیون و 1ب کیش با تولید شرکت فوالد کاوه جنو 1398ک سهم بازار تولید بیلت ک از 

 اختصاص دهد.
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 جدول مقایسه ایی فروش: 

 
 و مبانی واحد کاال نوع

 مرجع

 قيمت

 گذاری

 تعداد برآورد 1398/12/29 به منتهی ماهه 12 دوره 1397/12/29 به منتهی مالی سال

 در فروش

 ماهه 12 دوره

 به منتهی

1399/12/30 

 تعداد

 فروش

 -فروش مبلغ ریال-فروش نرخ

 ریال ميليون

 تمام بهای مبلغ

 ميليون -شده

 ریال

 سود

 -ناخالص

 ریال ميليون

 تعداد

 فروش

 -فروش مبلغ ریال -فروش نرخ

 ریال ميليون

 -شده تمام بهای مبلغ

 ریال ميليون

 -ناخالص سود

 ریال ميليون

 داخلی: فروش
           

 اسفنجی آهن

 داخلی

15,551,384.1 126,868 دولت تن

2 

1,972,973 (1,083,804) 889,169 36,417 18,597,989.9

5 

677,283 (502,043) 175,240 0 

 بيلت شمش

 داخلی

29,025,334.3 242,082 دولت تن

9 

7,026,511 (5,533,624) 1,492,887 311,543 38,194,348.7

7 

11,899,182 (10,229,194) 1,669,988 357,500 

 368,950 داخلی فروش جمع
 

8,999,484 (6,617,428) 2,382,056 347,960 
 

12,576,465 (10,731,237) 1,845,228 357,500 

 صادراتی: فروش
           

 اسفنجی آهن

 صادراتی

 نرخهای تن

 جهانی

29,794 14,553,802.7

8 

433,616 (254,525) 179,091 36,986 20,314,578.4

9 

751,355 (509,888) 241,467 0 

 بيلت شمش

 صادراتی

 نرخهای تن

 جهانی

726,747 33,189,563.9

1 

24,120,416 (16,612,318) 7,508,098 891,009 44,644,454.7

7 

39,778,611 (29,255,366) 10,523,245 1,072,500 

 756,541 صادراتی: فروش جمع
 

24,554,032 (16,866,843) 7,687,189 927,995 
 

40,529,966 (29,765,254) 10,764,712 1,072,500 

 خدمات: ارائه درآمد
           

 اسفنجی آهن

 کارمزدی

 بازار نرخ تن
  

269,973 (137,822) 132,151 
  

82,384 (42,610) 39,774 
 

 0 خدمات: ارائه درآمد جمع
 

269,973 (137,822) 132,151 0 
 

82,384 (42,610) 39,774 0 

 0 فروش از برگشت
 

0 0 0 0 
 

0 0 0 0 

 تخفيفات
  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 1,125,491 جمع
 

33,823,489 (23,622,093) 10,201,396 1,275,955 
 

53,188,815 (40,539,101) 12,649,714 1,430,00 

 


