شرکت فوالد آلیاژی ایران (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

سال مالی منتهی به  30اسفند ماه 1399
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بخش اول :ماهیت کسب و کار
تاريخچه
متعاقب تصميم وزارت معادن و فلزات به تأسيس كارخانه فوالد آلياژي در سال  1363گزارش فني – اقتصادي
طرح تهيه شد  .پس از تصويب  ،مطالعات مهندسي براي ايجاد كارخانه اي در يزد در سال  1368آغاز گرديد .
در اين سال بر مبناي مناقصه بين المللي و بررسي هاي انجام شده كنسرسيوم فوست آلپين  /بهلر به عنوان
مهندس مشاور طرح  ،آموزش و دارنده دانش فني براي انتقال آن انتخاب شد  .قرارداد فيمابين
) ) DVAI/BOHLERبا در نظر گرفتن تضمين كيفيت محصوالت و انتقال دانش فني براي توليد انواع
فوالدهاي آلياژي منعقد گرديد .
بر اساس مهندسي پايه  ،مدارك مناقصه تجهيزات براي انتخاب تأمين كننده اصلي تجهيزات كارخانه ارائه
گرديد و پس از برگزاري مناقصه بين المللي كنسرسيوم دانيلي – ميتسوبيشي به عنوان سازنده ماشين آالت
اصلي انتخاب و در پايان سال  1371قرارداد كنسرسيوم فوق الذكر با تنفيذ اعتبار اسنادي الزم االجرا شد .
شركت فوالد آلياژي ايران در تاريخ  1370/12/28بصورت شركت سهامي خاص تأسيس شده و طي شماره
 2220و با سرمايه اوليه  500ميليون ريال در اداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي استان يزد به ثبت
رسيده است و طي صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ  1388/9/10نوع شركت از سهامي خاص به
سهامي عام تغيير يافته است و در تاريخ  1389/10/5بعنوان چهارصد پنجاه و نهمين شركت پذيرفته شده
است  .مركز اصلي شركت در شهرستان يزد واقع مي باشد  .بهره برداري شركت از سال  1379آغاز شد و
شماره پروانه بهره برداري  532458-10027مي باشد كه در تاريخ  1380/6/5صادر گرديد .
بهره برداري از واحدهاي نورد و فوالدسازي شركت در فاز اول با ظرفيت  140.000تن آغاز شد  .اين
ظرفيت در فاز دوم به  550.000تن افزايش يافته است  .توليدات شركت در گروه هاي فوالدي ميكروآلياژ ،
بلبرينگ  ،ابزار گرم كار  ،فوالد كربني  ،فوالد سخت شونده سطحي  ،فنر  ،فوالدهاي خوش تراش ،
فوالدهاي با دماي باال  ،فوالدهاي عمليات حرارت پذير مي باشد .
شركت فوالد آلياژي بزرگترين توليد كننده انواع فوالد آلياژي در ايران و خاورميانه و يكي از مدرن ترين
كارخانجات فوالد آلياژي دنيا مي باشد  .كارخانجات فوالدسازي  ،نورد مقاطع سنگين  ،نورد مقاطع سبك ،
عمليات حرارتي و تكميل كاري و واحدهاي جنبي اين شركت مجهز به پيشرفته ترين تجهيزات و برخوردار
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از دانش فني با هزينه اي حدود  412ميليارد ريال و  478ميليون دالر از سال  1379شروع به توليد
نموده است .
مؤسسين اوليه شركت بانك صادرات ايران و شركت ملي فوالد ايران بوده اند .سرمايه شركت در تاريخ 21
دي ماه سال  1399مبلغ  10.000.000ميليون ريال مي باشد  .در تاريخ تهيه گزارش سرمايه شركت
 12.000ميليارد ريال بوده كه در تاريخ  1400/03/11در اداره ثبت شركت هاي يزد به ثبت رسيد.
طبق صورتجلسه مورخ  ،1399/04/09به استناد معرفي نامه شماره /1/304ص 98/مورخ 1398/5/2
آقاي مجيد بهرامي به نمايندگي شركت سرمايه گذاري غدير بعنوان رئيس هيئت مديره  ،به استناد معرفي
نامه شماره  98/19269/24مورخ  1398/05/01آقاي عليرضا چايچي يزدي به عنوان نماينده صندوق
حمايت و بازنشستگي كاركنان فوالد  ،مدير عامل و عضو هيئت مديره  ،به استناد معرفي نامه شماره
 97/6189مورخ  1398/04/31شركت بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير آقاي عباسعلي منصوري آراني به
نمايندگي از آن شركت بعنوان عضو هيئت مديره  ،به استناد معرفي نامه شماره  28241مورخ1398/09/11
سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) آقاي علي دوستان علي آبادي به نمايندگي از
شركت سرمايه گذاري استان هرمزگان بعنوان نائب رئيس هيئت مديره و استناد معرفي نامه شماره20555
مورخ  1399/07/13سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) آقاي محمدرضا بابايي
به نمايندگي از شركت سرمايه گذاري استان يزد بعنوان عضو هيئت مديره انتخاب گرديدند.
شركت فوالد آلياژي ايران شامل  4كارخانه اصلي فوالدسازي ،نورد سنگين ،نورد سبك ،و واحد عمليات حرارتي و
تكميل كاري مي باشد كه محصوالت خود را با ظرفتي  550.000تن در واحد هاي فوالدسازي  ،نورد سنگين با
ظرفيت  200.000تن و نورد سبك با ظرفيت  260.000تن توليد مي كند  .شركت در حال حاضر با استفاده از
آهن اسفنجي و آهن قراضه به همراه آلياژها به توليد محصوالت خود مي پردازد كه سطح مصرف آهن قراضه
كمتر از %10و آهن اسفنجي بيش از  %90مي باشد .ضمناً با وجود كارخانه آهن و فوالد غدير ايرانيان ،تأمين آهن
اسفنجي شركت تسهيل شده و سهم آن در مواد اوليه نسبت به سال هاي قبل افزايش يافته است .
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فعالیت اصلي شرکت:
موضوع فعاليت شركت طبق ماده  2اساسنامه عبارت است از ايجاد كارخانه فوالد آلياژي و واحدهاي مربوط
در راستاي پيشبرد و گسترش صنعت فوالد آلياژي در نقاط تعيين شده  ،توسعه كارخانجات فوالد آلياژي و
ازدياد توليدات از نظر نوع و تعداد به طرق گوناگون بنا به صرفه و صالح كشور  ،فراهم آوردن تسهيالت الزم
بمنظور ايجاد تحقيقات و آموزش هاي علمي در جهت دستيابي به تكنولوژي جديد و ساير صنايع ضروري
صنعت فوالد آلياژي  ،كسب و فروش و انتقال دانش فني فوالد آلياژي  ،انجام عمليات بازرگاني از قبيل خريد
مواد اوليه و ساير خريدهاي الزم و فروش توليدات .
شركت بطور كلي مبادرت به انجام كليه فعاليت هايي كه به صورت مستقيم و يا غير مستقيم يا موضوع
فعاليت شركت تطبيق داشته باشد نموده است.
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سرمايه شرکت :
سرمايه اوليه شركت فوالد آلياژي مبلغ  500ميليون ريال و سهامدار عمده آن شركت ملي فوالد ايران بوده
است .سرمايه شركت طي 12مرحله افزايش به مبلغ  10.000ميليارد ريال افزايش يافته است .تغييرات
سرمايه شركت از بدو تأسيس تاكنون به شرح نمايه زير است :
) ميليون ريال (
تاريخ ثبت

سرمايه قبلي

مبلغ افزايش

سرمايه جديد

محل افزايش سرمايه

1372/05/04

500

79,500

80,000

مطالبات حال شده

1375/11/08

80,000

150,000

230,000

مطالبات حال شده و آورده نقدي

1377/08/05

230,000

170,000

400,000

مطالبات حال شده

1387/12/07

400,000

441,232

841,232

مطالبات حال شده

1388/10/20

841,232

250,000

1,091,232

سود انباشته

1389/08/25

1,091,232

211,768

1,303,000

سود انباشته

1391/12/06

1,303,000

600,000

1,903,000

مطالبات حال شده و آورده نقدي

1394/07/20

1,903,000

2,257,000

4,160,000

مطالبات حال شده و آورده نقدي

1396/07/03

4,160,000

830,000

4,990,000

مطالبات حال شده و آورده نقدي

1398/02/17

4.990.000

510.000

5.500.000

سود انباشته

1399/04/12

5.500.000

500.000

6.000.000

مطالبات حال شده و آورده نقدي

1399/10/21

6.000.000

4000.000

10.000.000

سود انباشته

با عنايت به دريافت مجوز افزايش سرمايه به تاريخ  1400/02/01از سازمان بورس و اوراق بهادر و تشکيل جلسه هيات
مديره در تاريخ 1400 /02/12سرمايه شرکت از مبلغ  10.000ميليارد ريال به  12.000ميليارد ريال مورد تصويب قرار گرفت
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ترکیب سهامداران :
سهامداران عمده شركت فوالد آلياژي ايران در تاريخ تهيه گزارش به شرح جدول زير است :
نـام

نوع شخصیت

تعداد كل سهام

درصد

سرمايه گذاري استاني

حقوقي

4,633,004,406

38.61%

شركت بين المللي توسعه صنايع و معادن غدير

حقوقي

4,114,127,140

34.28%

موسسه حمايت و بازنشستگي كاركنان فوالد

حقوقي

2,410,437,868

20.09%

ساير

حقيقي -حقوقي

842,430,586

7.02%

12,000,000,000

100%

ظرفیت تولید محصوالت شرکت (تن)
ظرفیت تولید مذاب

میزان تولید مذاب

میزان تولید مذاب

فوالد سازی

فوالد سازی سال 98

فوالد سازی سال 99

550.000

488.784

520.232
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میزان تولید مذاب
فوالد سازی سال 1400

530.000

(پیش بیني)

محیط حقوقي شرکت
مهم ترين قوانين و مقررات حاكم بر شركت عبارتند از:
الف) قوانین و مقررات کشوری:
 قانون تجارت
 قانون كار و تأمين اجتماعي
 قانون ماليات هاي مستقيم
 قانون و مقررات اعالمي و ابالغي از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار
ب) مصوبات و مقررات داخل شرکت:


اساسنامه شركت و آيين نامه هاي داخلي

 آيين نامه هاي مالي و معامالتي شركت
 مصوبات مجامع عمومي
 مصوبات هيئت مديره
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اطالعات اعضاي هيئت مديره شركت
نام و نام خانوادگي

سمت

نماينده

تحصیالت

توضیحات

مجيد بهرامی

رئيس هيئت مديره

شرکت سرمايه گذاري غدير

کارشناسی

موظف

عليرضا چايچی يزدي

عضو هيئت مديره و
مديرعامل

موسسه صندوق حمايت و بازنشستگی کارکنان فوالد

کارشناسی ارشد

موظف

عباسعلی منصوري آرانی

عضو هيئت مديره

شرکت بين المللی توسعه صنايع و معادن غدير

کارشناسی ارشد

غير موظف

علی دوستان علی آبادي

نائب رئيس هيئت مديره

شرکت سرمايه گذاري سهام عدالت استان هرمزگان

کارشناسی ارشد

موظف

محمدرضا بابايی

عضو هيئت مديره

شرکت سرمايه گذاري سهام عدالت استان يزد

کارشناسی ارشد

غير موظف
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بخش دوم :اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن
اهداف راهبردی
 -2-1اهداف حوزه مدیریت مشتری و بازار
• بازار داخلی
 در سالي كه با نام " سال جهش توليد " مزين شده بود  ،ارتقاء توليد و توسعه محصول و بازار توسطشركت فوالد آلياژي ايران در اولويت قرار گرفت به گونه اي كه افزايش حدود  37هزار تني در فروش،
در سال  99محقق شد.
از اهم فعاليت هاي انجام شده در اين زمينه مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
 افزايش توليد و فروش فوالدهاي مورد نياز صنايع خودرويي ،تراكتور سازي و ماشين سازي ارتقاء كمي و كيفي تأمين فوالدهاي آلياژي مورد نياز صنايع ريلي افزايش توليد و فروش كالف و فوالدهاي آلياژي مورد نياز صنايع پيچ و مهره توسعه توليد فوالدهاي خوش تراش و پر آلياژ نظير ابزاري ،زنگ نزن افزايش سهم هر چه بيشتر در تأمين نيازهاي صنايع نفت و گاز و پتروشيمي توليد فوالد هاي كارخانجات فرآوري سنگ معادن آهن ،مس و ...• توسعه محصول
مهندسين و كاركنان شركت فوالد آلياژي ايران با اتكا بر دانش روز دنيا و تجربه كسب شده موفق به
بومي سازي تكنولوژي و دانش فني تعداد زيادي از گريدهاي فوالدي مورد نياز بازار شده بطوريكه در
سال  99اين شركت با توليد  13گريد جديد در گروههاي فوالدي مختلف (در مجموع ،تعداد 272
گريد بومي سازي شده از  432گريد توليدي ) ،نسبت به تامين نياز صنايع كشور از جمله صنايع
خوردوسازي ،نفت و گاز ،ماشين سازي و  . . .گام هاي موثري بر داشته اند.
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از جمله فعاليت هاي انجام شده در اين حوزه مي توان به موارد زير اشاره نمود:
 همكاري با مجموعه هاي خودرو سازي كشور در جهت تامين فوالدهاي مورد نياز پيچ و مهره و نيزقطعات فوالدي كه تابحال بصورت تمام شده و يا نيمه تمام از وارد مي شده است .
 توليد و تأمين فوالدهاي فنر در سايز هاي مختلف كه تا قبل از اين توليد نمي گرديد. توليد مواد اوليه فوالد هاي فنرلول و سوپاپ و پيگيري فرآيند هاي تكميلي اين محصول استراتژيك• بازار صادراتی
شركت فوالد آلياژي ايران در سال  1399با اولويت تامين نياز بازار داخل ،صادرات به بازارهاي بين المللي را
نيز مورد توجه قرار داده و با توسعه بازارهاي صادراتي ،محصوالت خود را به كشورهاي آلمان  ،ايتاليا،
بلغارستان ،بلژيك  ،تركيه  ،تايلند  ،عمان و غنا صادر نموده است  .الزم بذكر است ارزش صادرات در سال
 1399نسبت به سال قبل از لحاظ ارزش 24درصد رشد داشته و صادرات به كشور غنا براي اولين بار
انجام شده است.

.
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پروژه ها  ،طرح ها و برنامه های توسعه
 -1پروژه یزد1
اين پروژه ،توليد  650.000تن شمش فوالدي است كه با توجه به الزام سهامداران و تسريع در تكميل پروژه،
طبق برنامه زمانبندي در حال اجرا مي باشد.

نام طرح

يزد 1

هزينه های انجام شده تاکنون
مبلغ (میلیون ريال)

مبلغ ارزی (يورو)

معادل ريالي

6.342.551

72.801.262

18.076.296

مبلغ کل ( میلیون ریال)

24.418.847

درصد پیشرفت
فیزيکي

59/06

از مبلغ  72.801.262يورو ،هزينه ارزي انجام شده مبلغ  60.446.262يورو ( اصل و فرع) تسهيالت بانك توسعه
صادرات و الباقي از منابع داخلي شركت بوده است.
نمودار و جدول وضعیت ساخت و حمل اسکلت فلزی

صفحه  12از 28

وضعیت پیشرفت پروژه

صفحه  13از 28

 -2پروژه احداث کارخانه کالف و وایر
بنا بر تصميم هيئت مديره مورخ  ، 1399/07/09مقرر گرديد احداث كارخانه كالف و واير به ظرفيت 400
هزار تن در مجاورت واحد فوالد سازي شركت ،در قالب شركت توسعه فوالد آلياژي ايرانيان انجام گيرد.
شركت پس از بررسي و دريافت پيشنهادات  8شركت سازنده شامل مهندسي و تأمين تجهيزات پيشنهاد
نهايي را دريافت و منتظر تأييد هيئت مديره جهت انعقاد قرارداد با تأمين كننده برنده مي باشد.

 -3تکمیل زنجیره تأمین با ایجاد /مشارکت شرکت غدیر ایرانیان
استخراج سنگ آهن آنومالي شمالي و گندله سازي بهاباد از طرف شركت آهن و فوالد غدير ايرانيان
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سیاست های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و اقدامات صورت گرفته در رابطه با آن
شركت فوالد آلياژي ايران ،آيين نامه نظام راهبري شركتي منتشر شده از سوي سازمان بورس و اوراق بهادار
را در شركت به اجرا گذاشته كه اثربخشي آن را نيز از طريق سيستم هاي قانوني و نظارتي شامل بازرس
قانوني و حسابرس مستقل،كميته حسابرسي سازمان بورس و اوراق بهادار ارزيابي مي شود .كه اهم موضوعات
به شرح جدول زير مي باشد:
رویکردهای موجود

ابعاد حاکمیت سازمانی

* ارائه گزارش هاي عملكرد دوره اي شامل ترازنامه و صورت سود و زيان
( به صورت فصلي و ساالنه) به سهامداران ،سازمان بورس و ساير ذينفعان
مرتبط (مانند سازمان امور مالياتي)
افشاء و شفافيت عملكرد
سازمان

* انتشار شاخص هاي عملكردي شركت در سامانه جامع اطالع رساني ناشران
(سامانه كدال)
* رويكردهاي متعدد مرتبط با شفافيت و پاسخگويي در قبال عملكرد شركت
نسبت به ذينفعان و جامعه
* پاسخ گويي مدير عامل و اعضاي هيئت مديره به ذينفعان در چارچوب
قانون تجارت ،قانون مالياتي و ...

تفويض اختيارات
حسابرسي مستقل و
داخلي
رعايت حقوق صاحبان
سرمايه و ساير ذينفعان
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* تعريف اختيارات مدير عامل توسط هيئت مديره ،تعريف امضا هاي مجاز
* تدوين آئين نامه معامالت و تعيين سقف هاي مجاز براي مصوبات
* انتخاب بازرس قانوني و حسابرس مستقل توسط مجمع عمومي سهامداران
* كميته حسابرسي شركت و واحد حسابرسي داخلي (زير نظر كميته حسابرسي)
* كميته حسابرسي شركت هاي زير مجموعه
* رعايت ماده  90قانون تجارت در مورد تقسيم عادالنه سود
* رعايت ماده  129قانون تجارت در مورد معامالت با اشخاص وابسته

فعالیتهای توسعه ای مدیریت منابع انسانی –12ماهه 1399
اهم فعالیتهای توسعه ای :
 -1بازنگري نمودار سازماني شركت و طراحي زير نمودارهاي سازماني با رويكرد چابك سازي
 -2بازنگري مجموعه آيين نامه هاي پرسنلي و دستورالعملهاي مرتبط مطابق با نيازهاي جديد سازمان
 -3استخراج شايستگي كليه پستهاي مصوب سازماني مطابق با الزام مديريت كيفيت (خصوصا الزامات
استاندارد خودرويي )IATF
 -4آموزش پوشش خال شايستگي (مديران  ،روسا  ،سرپرستان) با توجه به نتايج كانون ارزيابي
 -5انتقال تجارب پرسنل بازنشسته به نيروهاي جديد در قالب برنامه هاي آموزشي
 -6آموزش خانواده و سبك زندگي سالم در راستاي ارتقا سطح فرهنگ زندگي سالم خانواده بزرگ
فوالد آلياژي
 -7تكميل فرايند پايش سالمت كاركنان با اضافه نمودن پايش سالمت روان در كنار سالمت جسمي
 -8تدوين بسته هاي دانشي توسط پرسنل با تجربه
 -9برگزاري كانون ارزيابي با هدف توسعه فردي و انتخاب و انتصاب پست هاي مديريتي
 -10پيگيري و انجام فرايند بازنشستگي  150نفر از همكاران و خاتمه همكاري  33نفر
 -11انجام فرايند تامين نيرو و استخدام بيش از  230نفر
 -12تغيير در رويه ارزيابي عملكرد كاركنان و اجراي يك دوره ارزيابي
 -13بازنگري و ارتقاء فرايند برنامه ريزي نيروي انساني
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برنامه شرکت در خصوص مدیریت و کنترل خسارات آتی ناشی از شیوع ویروس کرونا
 -1اطالع رساني روزانه از طريق اوتلوك ،پيــامك ،كانــالهاي مجازي و بنرهاي درون سازماني و
چاپ بروشور جهت خانوادهها
 -2تهيه ملزومات بهداشتي و حفاظتي پيشگيرانه از جمله دستكش ،ماسك و مواد ضد عفوني
كننده و نظارت مستمر بر كاربرد و اجراي دستورالعملهاي پيشگيرانه توسط پرسنل رستوران
و آبدارخانهها (توزيع  19.000عدد ماسك p2و  380.000عدد ماسك سه اليه 6.000عدد ژل
و مايع ضدعفوني دست) با هزينه  9.000.000.000ريال
 -3معاينه باليني روزانه پرسنل رستوران و آبدارخانهها
 لغو كليه مأموريتهاي كاري و سفرهاي سياحتــي /زيارتـــي كاركنان كنترل و تب سنجي تمامي رانندگان خودروهاي سنگين قبل از ورود به شركت و تحويلماسك
 افزايش زمان مجاز براي ثبت ورود و خروج كاركنان به منظور جلوگيري از تراكم جمعيتي درمحل كارت زني تصويري
 ضد عفوني دورهاي تمامي معابر شركت با استفاده از  154.000ليتر محلول ضدعفوني ضدعفوني روزانه دفاتـــر صنعتي و پرسنلي ،رختكنها ،سرويسهـــاي بهداشتي و سرويسهاي اياب و ذهاب با استفاده از  60.000ليتر محلول ضدعفوني كننده سطوح
 برگزاري دوره آموزش آشنايي با شيوههاي پيشگيري از شيوع كرونا براي پرسنل خدماتي،آبدارخانهها و رستوران
 جايگزيني ظروف يكبار مصرف استاندارد با ظروف استيل و چدني محدوديت حضور پيمانكاران در شركت انجام سوخت گيري در جايگاه سوخت شركت صرفاً توسط مسئول جايگاه غربالگري بازگشت به كار پرسنل بعد از تعطيالت عيدصفحه  17از 28

 تب سنجي همكاران در وروديهاي شركت به صورت مستمر كاهش تعداد و زمان جلسات سازماني تعطيلي نهارخوري ،بستهبندي و توزيع بهداشتي غذا در ظروف يكبار مصرف محافظت شده در راستاي مسئوليتهاي اجتماعي و پشتيباني از كادر درمان و مدافعان سالمت استان اهداياقالم و تجهيزات پزشكي شامل پمپهاي پيشگيري از ترومبوز و آمبولي ،دستگاه تست تنفسي
اوره آز ،پالس اكسي مترهاي ديجيتال ،تشك مواج ،سرنگ پمپ ،ماسك  ،N95كپسول و مخزن
اكسيژن و مقادير متنابهي محلول ضدعفوني سطوح و اكسيژن مايع به بيمارستانهاي
شهيدصدوقي(ره) ،شهداي كارگر و امام جعفر صادق(ع) با هزينه تقريبي  12ميليارد ريال.
 شركت فوالد آلياژي ايران به جد معتقد است تنها راه كنترل خسارات آتي چه مادي ومعنوي ،كنترل دقيق و پايش مستمر مي باشد كه از ابتداي شروع اپيدمي تاكنون با حساسيت
دنبال مي شود و خوشبختانه تاكنون هيچ گونه خللي در امور عملياتي شركت و يا خسران
مادي و معنوي براي شركت وارد نگرديده است.
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بخش سوم :مهم ترین منابع ریسک
 افزایش تغییرات نرخ ارز و محدودیت عرضه الکترود گرافیتی راهکار شرکت فوالد آلیاژی ایران جهت کاهش تهدید  /ریسک در قبال استراتژي ارتقاء بهره وري ،پروژه كاهش مصرف الكترود كوره هاي قوس الكتريكي و
كوره هاي پاتيلي در واحد فوالدسازي تعريف و در حال اجرا است .با توجه به اينكه در حال
حاضر ماده جايگزيني براي الكترود وجود ندارد ،با همكاري گروه دانش بنيان پاترون در حال
انجام پروژه مطالعاتي محافظت الكترود از اكسيد شدن يا به تأخير انداختن اكسيداسيون
الكترود با استفاده از نوعي پوشش الكترود با نام تجاري  ElCoPatهستيم.
 در قبال استراتژي تأمين پايدار اقالم مورد نياز  ،با توجه به اينكه افزايش قيمتهاي جهاني
الكترود گرافيتي در تحليل هاي محيطي پيش بيني گرديده بود ،خريد و ذخيره الكترود
بيش از مصرف ساالنه صورت گرفت.مذاكرات با سازندگان بين المللي توليد كننده الكترود
بمنظور انعقاد قراردادهاي بلند مدت جهت پوشش الكترود مصرفي.
 پايش نرخ مصرف الكترودها بر اساس برندهاي توليدي و انعقاد قرارداد به صورت مستقيم با
توليدكنندگان اصلي(كاهش واسطه ها)

 تأمین پایدار آهن اسفنجی مصرفی راهکار شرکت فوالد آلیاژی ایران جهت کاهش تهدید  /ریسک انعقاد قرارداد با شركت هاي بزرگ توليد كننده آهن اسفنجي از جمله آهن و فوالد غدير
ايرانيان ،شركت فوالد ني ريز و شركت گل گهر سيرجان ،جهت پوشش آهن اسفنجي مصرفي
به صورت قرارداد بلند مدت بر اساس سهميه هاي تخصيصي وزارت صمت
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 ریسک تغییرات عرضه و قیمت مواد اولیه مصرفی -راهکار شرکت فوالد آلیاژی ایران جهت کاهش تهدید  /ریسک

 تشكيل واحد مهندسي خريد و استفاده از مشاوران اقتصادي جهت پيش بيني روند هاي آتي
قيمت ها و آناليز ريسك هاي حوزه خريد مواد اوليه و پيش بيني زمان خريد مناسب و
قيمت مناسب.
 ریسک تحریم های بانکی ،بیمه ای و ریلی و تعرفه (کاهش) کالف و محصوالت آلیاژی -راهکار شرکت فوالد آلیاژی ایران جهت کاهش تهدید  /ریسک

 تبديل فروش هاي صادراتي از دالر به يورو
 تأمين مواد اوليه و قطعات از ارز حاصل از صادرات

 ریسک خرید خارج تغييرات مكرر قوانين گمركي و بوروكراسي اداري در سازمان هاي دولتي ريسك هاي ناشي از حمل مواد اوليه خارجي ريسك تحريم هاي بانكي و افزايش هزينه هاي پرداخت -راهکار شرکت فوالد آلیاژی ایران جهت کاهش تهدید  /ریسک

 تعامل نزديك با وزارت صمت و گمرك
 تغيير در رويه هاي اجرايي ،ترانزيت و حمل مواد خريداري شده به گمرك يزد
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 ریسک کفایت سرمایه با توجه به روند رو به بهبود نسبت بدهي و نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام و همچنين روندصعودي نسبت هاي نقدينگي و سرمايه در گردش شركت طي سال گذشته و  12ماهه سال مالي
منتهي به  30اسفند  ،1399شركت با مخاطرات مالي نزولي روبرو بوده و ريسك اعتباري شركت بهبود
يافته است  ،همچنين شركت با روند افزايش حفظ سطح اعتباري و انعطاف پذيري الزم برخودار بوده
است ،هرچند جهت تداوم رشد حقوق مالكانه و بهبود كفايت سرمايه شركت و همچنين افزايش نقش
صاحبان سهام در شركت نيازمند حضور پر رنگ تر آنها مي باشد ،كه در اين راستا برنامه افزايش سرمايه
از محل سود انباشته به ميزان  %100در دستور كار قرار دارد كه مرحله اول آن در تاريخ 1399/10/21
به ثبت رسيد و مرحله دوم در تاريخ  1400/03/11به ثبت رسيد

 ریسک امور فروش و بازاریابی (صادرات) تحريم شركتهاي فوالدي كشور كاهش شركت هاي كشتيراني و افزايش هزينه هاي حمل افزايش هزينه جابجايي پول -راهکار شرکت فوالد آلیاژی ایران جهت کاهش ریسک

 تهيه انبار و دفتر در بازار هدف
 استفاده از كانال هاي صادراتي به صورت مويرگي
 تالش جهت افزايش ساز و كار تهاتر
 ايجاد انگيزه خريد در مشتريان با ارائه قيمت هاي رقابتي و كاهش زمان تحويل

صفحه  21از 28

ساختار سرمایه تلفیقی
اقالم ساختار سرمايه
جمع بدهی جاري
جمع بدهی غير جاري
جمع بدهی ها
سرمايه
اندوخته قانونی
علی الحساب افزايش سرمايه
سود انباشته
سهام خزانه
جمع حقوق مالکانه
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

1399/12/30

1398/12/29

درصد تغییرات

9,151,351
17,378,985
26,530,336
12,000,000
1,201,311
0
28,522,141
)(80,000
41,643,452
68,173,788

7,556,532
6,485,465
14,041,997
5,500,000
550,479
489,207
10,981,442
0
17,521,128
31,563,125

21
168
89
118
118
160
138
116

ساختار سرمایه شرکت اصلی
اقالم ساختار سرمايه
جمع بدهی جاري
جمع بدهی غير جاري
جمع بدهی ها
سرمايه
اندوخته قانونی
علی الحساب افزايش سرمايه
سود انباشته
سهام خزانه
جمع حقوق مالکانه
جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

1399/12/30

1398/12/29

درصد تغییرات

9,153,988
17,378,238
26,532,226
12,000,000
1,200,000
0
25,627,969
)(80,000
38,747,969
65,280,195

7,604,312
6,485,060
14,089,372
5,500,000
550,000
489,207
9,368,008
0
15,907,215
29,996,587

20
168
88
118
118
174
144
118

ساختار سرمايه شركت اصلي در سال  1399نشان دهنده تركيب بهينه بدهي ها و حقوق مالكانه نسبت به
سال قبل است .افزايش 144درصدي حقوق مالكانه و افزايش  174درصدي سود انباشته شركت نسبت به سال
قبل كه به شدت ريسك اعتباري شركت را كاهش داده است.

صفحه  22از 28

منابع مالی در اختیار شرکت تلفیقی
دارايي های جاری

1399/12/30

1398/12/29

درصد تغییرات

پيش پرداخت ها
موجودي مواد وکاال
دريافتنی تجاري و ساير دريافتنی ها
سرمايه گذاري هاي کوتاه مدت
موجودي نقد
جمع دارايی جاري

1,910,627
13,157,902
6,588,972
270,000
10,526,764
32,454,265

872,989
6,866,645
2,755,156
270,000
3,944,617
14,709,407

119
92
139
0
167
121

منابع مالی در اختیار شرکت اصلی
دارايي های جاری

1399/12/30

1398/12/29

درصد تغییرات

پيش پرداخت ها
موجودي مواد و کاال
دريافتنی تجاري و ساير دريافتنی ها
سرمايه گذاري هاي کوتاه مدت
موجودي نقد
جمع دارايی جاري

1,910,493
13,157,902
6,618,929
270,000
10,472,960
32,430,284

872,928
6,866,645
2,819,932
270,000
3,913,923
14,743,428

119
92
135
0
168
120

در سال  ، 1399موجودي نقد شركت معادل  10.472.960ميليون ريال بوده و با افزايش  168درصدي نسبت به
سال قبل خود ،روند رو بهبودي را نشان ميدهد كه ناشي از افزايش نرخ و تناژ فروش محصوالت مي باشد.
موجودي مواد و كاال با افزايش  92درصدي نسبت به سال قبل روبه رو بوده است كه به دليل افزايش توليد و
قيمت بوده است.
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نسبت های مالی شرکت
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بخش چهارم :نتایج عملیات و چشم اندازها
مقادیر تولید و فروش:
ميزان فروش در سال  471.821 1399تن مي باشد كه شامل 389.382 :تن محصوالت آلياژي 50.735 ،
تن محصوالت مهندسي و  31.733تن محصوالت صادراتي مي باشد .نرخ فروش محصوالت در بازار داخل با
توجه به پيش بيني روند بازار و نظر كميته فروش تعيين مي شود.

درآمد حاصل از فروش محصوالت تلفیقی:
شرح

درآمدهاي عملياتی
بهاي تمام شده درآمدهاي عملياتی
سود ناخالص
هزينه هاي فروش  ,اداري و عمومی
ساير درآمدها
ساير هزينه ها
سود عملياتی
هزينه هاي مالی
ساير درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتی
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت هاي وابسته

سهم گروه از سود شرکت هاي وابسته
سود قبل از ماليات
هزينه ماليات بر درآمد دوره  /سال
تعديل ماليات سال هاي قبل
سود خالص

صفحه  25از 28

1399/12/30

1398/12/29

میلیون ريال

میلیون ريال

64,206,741
)(38,778,477
25,428,264
)(524,412
124,157
)(59,648
24,968,361
)(126,428
445,437
25,287,370
2,959,640
28,247,010
)(2,493,624
538,145
26,291,531

28,002,994
)(20,262,965
7,740,029
)(334,967
76,384
)(74,173
7,407,273
)(228,472
241,885
7,420,686
1,440,188
8,860,874
)(707,269
231,574
8,385,179

تغییرات

129
91
229
57
63
)(20
237
)(45
84
241
0
219
253
0
214

درآمد حاصل از فروش محصوالت شرکت اصلی :
شرح
درآمدهاي عملياتی
بهاي تمام شده درآمدهاي عملياتی
سود ناخالص
هزينه هاي فروش  ,اداري و عمومی
ساير درآمدها
ساير هزينه ها
سود عملياتی
هزينه هاي مالی
ساير درآمدها و هزينه هاي غيرعملياتی
سود عمليات قبل از ماليات
هزينه ماليات بر درآمد دوره  /سال
تعديل ماليات سال هاي قبل
سود خالص

1399/12/30

1398/12/29

میلیون ريال

میلیون ريال

64,206,741
)(38,765,775
25,440,966
)(546,572
124,157
)(59,648
24,958,903
)(126,428
2,128,452
26,960,927
)(2,489,111
538,145
25,009,961

28,002,994
)(20,196,512
7,806,482
)(407,944
76,384
)(70,019
7,404,903
)(228,472
734,457
7,910,888
)(704,031
231,574
7,438,431

تغییرات
129
92
226
34
63
)(15
237
)(45
190
241
254
132
236

درآمد حاصل از فروش محصوالت در سال مالي منتهي به  1399/12/30مبلغ  64.206.741ميليون ريال
مي باشد كه نسبت به سال قبل معادل  129درصد افزايش برخوردار بوده است .
حجم كل فروش  471.821تن و ميانگين نرخ فروش  136.083ريال بوده است.
از اين ميزان حجم فروش ميزان فروش محصوالت آلياژي داخل  389.382تن بوده كه به مبلغ 55.745.214
ميليون ريال  ،محصوالت مهندسي 50.735تن به مبلغ  5.698.205ميليون ريال فروش رفته است.
فروش صادراتي نيز جمعاً 31.733تن و به مبلغ  3.318.043ميليون ريال مي باشد.
بر اساس برآوردهاي انجام شده پيش بيني مي گردد سال  1400فروش به مبلغ  73.558.000ميليون ريال
باشد كه از مجموع  420.000تن فروش داخل و  55.000تن فروش صادراتي تأمين ميگردد .متوسط
قيمت فروش محصوالت معادل 154.860ريال در محاسبات لحاظ شده است .نرخ فروش محصوالت با توجه
به شرايط بازار و به تبعيت عرضه و تقاضاي بازار داخل و خارج تعيين مي گردد.
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بهای تمام شده:
بهاي تمام شده كاالي فروش رفته در سال  1399معادل مبلغ  38.765.775ميليون ريال است كه نسبت به سال
قبل 92درصد افزايش يافته است؛ كه عمدتاً ناشي از افزايش نرخ مواد اوليه (آهن اسفنجي و قراضه) و افزايش تناژ
توليد بوده است ،هرچند ميزان افزايش قيمت تمام شده به نسبت افزايش فروش نبوده است كه نشان دهنده مديريت
مناسب خريد مواد و افزايش حاشيه سود شركت شده است ،افزايش در دستمزد نيز ناشي افزايش نرخ تورم بوده است.
مقادير مصرف مواد اوليه طي سال  1399به شرح مي باشد:
 آهن اسفنجي  594.769تن آهن قراضه  57.890تن ساير فرو آلياژ ها  90.981تن بهاي تمام شده كاالي ساخته شده سال  1400طبق پيش بيني هاي انجام شده برابر  56.185.592ميليون
ريال برآورد شده است كه قيمت خريد آهن اسفنجي معادل با 71.000ريال و آهن قراضه نيز  95.000ريال
بر كيلوگرم در نظر گرفته شده است.
راهكارهاي شركت جهت كاهش قيمت تمام شده به شرح زير مي باشد:
 -1تعريف  22پروژه ارتقا كه منجر به كاهش قيمت تمام شده گرديد.
 -2ايجاد واحد تست ذرات مغناطيسي جهت افزايش ظرفيت توليد در واحد عمليات حرارتي شركت.
 -3ارتقاء واحد نورد سنگين و سبك جهت باال بردن كيفيت و ظرفيت توليد و كاهش هزينه توليد.
 -4انجام پروژه هاي بهبود و توسعه اي بمنظور تكميل سبد توليد،افزايش ظرفيت و كاهش هزينه هاي توليد
شامل ارتقاء  CCM1بمنظور افزايش سطح مقطع با جايگزين كردن اينگات با بلوم جهت توليد با سايز
هاي بزرگتر و كاهش هزينه تمام شده .
 -5كاهش محصوالت نا منطبق و كاهش موجودي انبار محصوالت
 -6مكانيزه نمودن برنامه ريزي فوالد سازي )(MS Plan
 -7بومي سازي ماشين برش ريخته گري
 -8بومي سازي سنسور تشخيص سرباره
 -9خريد برق از بورس انرژي و قرارداد دو جانبه
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هزینه های فروش ،اداری و عمومی:
هزينه هاي عمومي و اداري در سال  1399معادل  546.572ميليون ريال بوده كه نسبت به سال قبل
 407.944به ميزان  34درصد افزايش آن ناشي از افزايش در نرخ مصوب حقوق كاركنان و ساير هزينه ها
مي باشد.
هزينه هاي فروش ،اداري و عمومي براي سال  1400معادل  704.507ميليون ريال در نظر گرفته شده و
ميزان افزايش تورم نيز در آن لحاظ شده است.

هزینه های مالی:
هزينه هاي مالي شركت در سال  1399معادل  126.428ميليون ريال است كه نسبت به سال قبل با
كاهش  80درصدي همراه بوده است.
هزينه مالي شركت در سال  1400معادل  134.167ميليون ريال برآورد شده است.

سود تقسیمی:
با عنايت به حفظ نقدينگي و به منظور حفظ حقوق سهامداران محترم و مقررات مندرج در اساسنامه شركت و
مفاد مواد  240و  241قانون تجارت ،هيئت مديره شركت پيشنهاد تقسيم  10درصد از سود انباشته شركت را
براي سال مالي  1399در نظر دارد .الزم به توضيح است برنامه حفظ نقدينگي و كاهش دريافت تسهيالت با
انباشت سود سهام مصوب مجمع صورت ميگيرد.
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