اطالعاتی در مود شرکت باما

ذخایر آخرین معدن روباز شرکت در سال  ٥٩٣١به اتمام رسیده است و ازین پس تمامی معادن شرکت به صورت
حفاری و زیر زمین خواهد بود .شرکت در حال حاضر با  ٤معدن زیرزمینی اقدام به فعالیت می کند و ساالنه بیش از
 ٥١١موقعیت معدنی را مورد بررسی قرار می دهند .همچنین شرکت در سال  ٣١مزایده ی دو معدن را در اختیار
گرفت .این معادن همچنان در حال آماده سازی هستند و مورد بهره برداری قرار نگرفته اند .مطمئنا معادن آتی به
اندازه ی معادن فعلی شرکت نخواهد بود و سایز کوچکی خواهد داشت.
در سال  ٣٩یک خط هوی مدیا شرکت راه اندازی شده و اقدام به تولید می کند.
به علت درجه خلوص باالتر خاک استخراج شده از معادن در سال  ٣١باطله برداری کمتری را نسبت به سال ٣٤
داشته ایم.
سهمیه انگوران بخش کوچکی از نیاز شرکت را تامین می کند و مابقی نیاز شرکت از معادن و خاک های باطله
سال های قبل تامین می شود.
شرکت در سال گذشته پس از برجام ،بیش از  ١٥میلیارد تومان ماشین آالت و تجهیزات و مخارج توسعه ای
داشته است .بخشی از این مبلغ ناشی از خرید  ١دستگاه ماشین آالت جدید می باشد که با استفاده از فاینانس طرف
اروپایی تامین شده است .شرکت در سال های تحریم قادر به خرید ماشین آالت نبود و با رفع تحریم ها مجبور به
رفع عقب ماندگی سال های گذشته در یک سال شده است.
ارزش افزوده ای که کنسانتره به شمش روی اضافه می کند ناچیز است و گاهی اوقات فروش کنسانتره جذابیت
بیشتری نسبت به فروش روی دارد .در سال  ٥٩٣١بازار مناسب تولید کنندگان کنسانتره بوده است.
شرکت پروژه ای به منظور استفاده از ضایعات تولید شمش روی در حال اجرا دارد و با موفقیت این پروژه شاهد
اثر مالی مثبتی خواهیم بود.
برای فروش کنسانتره قیمت جهانی موجود نمی باشد و بر اساس نرخ ال ام ای و کیفیت کنسانتره تولید انجام می
شود .کیفیت کنسانتره تنها بر اساس درصد خلوص نمی باشد و مواردی نظیر میزان آرسنیک ،کادمیوم ،جیوه و سایر
ناخالصی ها نیز در تعیین کیفیت کنسانتره تاثیرگذار است.
در حال حاضر هزینه  TCدر ایران  ٥٥١تا  ٥٥١دالر است.
در صورتی که شرکت بخواهد برای کمتر شدن هزینه ی  TCمحصوالت خود را به چین بفرستد ،هزینه ی ٩١
دالری به منظور انبار به شرکت تحمیل خواهد شد.

پرداخت وجه به پیمانکار استخراج بر اساس میزان استخراج فلز محتوی می باشد..
تولید شرکت در دو ماه ابتدایی سال  ٣٩بهتر از برنامه بوده است و در صورت ادامه ی این روند احتمال تعدیل
پیش بینی می رود.
شرکت به دلیل مخارج سرمایه ای قابل توجه قادر به پرداخت سود باال نمی باشد و ازین رو  %٥١از سود خالص
هر سهم به عنوان سود نقدی مورد تصویب قرار گرفت.

