
Pasinex Üçüncü Çeyrek Sonuçları 

TORONTO, 4 Aralık 2018 - Pasinex Resources Limited (CSE: PSE) (FSE: PNX), 2018'in üçüncü 

çeyreğinde 0.2 milyon dolar değerinde zarar açıkladı (2017'nin üçüncü çeyreğinde 1.8 milyon dolar 

kar açıklanmıştı). Üçüncü çeyrekteki düşüşün sebebi olarak şirketin %50 ortağı olduğu Horzum 

A.Ş.'den gelen kar payı ödemelerinin azalması ve dünya genelinde çinko fiyatlarının düşmesi 

gösteriliyor. 

Şirket CEO’su Steve Williams'ın yorumu şöyle: "Horzum AŞ'nin üçüncü çeyrekte %54 brüt marj 

göstermesine rağmen zarara geçmiş durumdayız. Bunun en büyük nedeni çinko fiyatlarının dünya 

genelinde düşmesi, ve Horzum AŞ'den gelen kar payı ödemelerinin önemli bir kısmını Nevada'daki 

Spur madeni projesine kanalize etmiş olmamız. 

"Türkiye'deki girişim ortaklığımızın yaşadığı likidite problemi de nakit akışımıza negatif bir etkisi var. 

Horzum A.Ş.'den yapılacak satışların faturalanması ve ödemelerinin alınmasının akabinde nakit 

akışının kontrolünü tekrar elimize alacağımıza olan güvenimiz ise tam. 

"Spur Madenindeki çinko sülfat keşfi bizi heyecanlandırmış durumda ve 2019'da bu proje ilerlemeye 

devam edecek. Pasinex, gelecek yılı daha güçlü geçireceğine inanıyorum." 

Pasinex’ten Satırbaşları 

• Pasinex, Horzum A.Ş.’den aldığı 0.5 milyon dolar kar payı, 0.4 milyon genel masraflar ve Spur 

madenindeki keşif çalışmalarına harcanan 0.3 milyon dolar da dahil olmak üzere 3. çeyrekte 0.2 

milyon dolar zarar etti. 

• Zararın en önemli nedeni olarak kar payı ödemelerindeki azalma ve çinko fiyatlarında dünya 

genelinde gözlemlenen düşüş gösterildi. 

• Dört elmas uçlu sondaj makinesi ile başlayan ön sondaj çalışmaları tamamlandı ve 2.291 feet (698 

metre) derinliğe inildi. Gelen raporlara göre bölgede yüksek miktarda çinko içeren çinko sülfat 

yatakları mevcut: 13.7 metresinde %26.1 çinko ve 5.6 ons gümüş bulunan 43 metrelik %14.2 oranlı 

bir damar keşfedildi (Detaylar için Pasinex'in 11 Eylül 2018 tarihli basın duyurusuna bakabilirsiniz.) Bu 

pozitif sonuçların ardından şirket, Spur Opsiyon Anlaşmasının yükümlülükleri uyarınca Eylül ayında 

200,000 ABD doları nakit ve 2.2 milyon Pasinex hissesi dağıttı. 

• 2018’in Mart ayında Horzum A.Ş., şirketin iki ortağına da 40'ar milyon TL ödeme yapacağını 

duyurdu (Pasinex'in eline geçen para 6.5 milyon dolar). Şu an okuduğunuz raporun yayımlandığı 

tarihe kadar Pasinex, 1 milyon dolar değerindeki ilk taksiti aldı (bunun 0.2 milyon dolarlık kısmı 

2018'in Ekim ayında alındı, Üçüncü çeyrekte kar payı ödemesi alınmadı). 

• Horzum A.Ş.'den gelen nakit akışının kesilmesinin nedeni, Pasinex'in Horzum A.Ş.'deki ortağı olan 

Akmetal. Geçmişte Horzum A.Ş.'nin yaptığı satışlar, Akmetal'e bağlı bir alt kuruluş tarafından 

gerçekleştirilmekteydi. Horzum A.Ş.'nin ödemeleri yavaş gelmekte, bu nedenden dolayı üçüncü 

çeyrekte ödeme alamayan şirket, haliyle Pasinex'e de kar payı ödemesi yapamadı.  

Bunun sonucunda şirket: 



Akmetal'den alacağı ödemelerin kredi güvenilirliğini gözden geçirerek gerekli düzenlemeleri yaptı 

(detaylar için aşağıdaki Horzum A.Ş. bölümüne bakabilirsiniz) 

Bazı hissedarlardan totalde 745,000 dolar alındı (Bunun 65,000 dolarlık kısmı 30 Eylül 2018 tarihinde 

alındı) ve bu para, Spur Opsiyon Anlaşmasının yükümlülüklerini gerçekleştirmek adına kullanıldı. 

Horzum A.Ş.'nin satış sistemi artık Akmetal'in ticaret şirketi üzerinden değil, direkt Horzum A.Ş. 

üzerinden yapılacak şekilde değiştirildi. Böylece satışlardan kazanılan nakit, Pasinex'in nakit dağılımı 

konusunda yarı yarıya kontrol sahibi olduğu Horzum A.Ş.'ye gelecek. Ekim ayında gerçekleşen satış 

işlemleri direkt Horzum A.Ş. üzerinden yapıldı ve buradan gelen paranın bir kısmı ödemelere giderken 

kalanı da Pasinex'e kar payı ödemesi olarak aktarıldı. 

• Türk Lirasının değeri 2018'in üçüncü çeyreğinde ciddi bir düşüşe geçti. Kanada Doları - Türk Lirası 

kuru 30 Haziran'da 3.5'a, 30 Eylül'de 4.7'ye düşerken aynı tarihlerde ABD Doları - Türk Lirası 

arasındaki kur 4.6'dan 6.1'e çıktı; bu da Türk Lirasının %30 değer kaybettiği anlamına geliyor. Bu 

devalüasyon, Dolar bazından finanse edilen fakat harcamalarının %80’ini TRY bazında olan Horzum 

A.Ş.’nin değerini yükselterek Horzum A.Ş. üzerinde pozitif bir etki yarattı. Fakat Horzum'dan gelen kar 

payı ödemenin Türk Lirası üzerinden olması (30 Eylül itibarı ile 17.6 milyon TL), döviz kuru riskine 

takılıyor.  2018'in üçüncü çeyreğinde alınan kar payı ödemesi ve Horzum A.Ş.'ye yapılan yatırımın net 

değeri 1.3 milyon dolar düştü (bu iki değerin toplamı diğer kapsamlı zararlar kısmına dahil edilir ve 

zarar gerçeğe dönüşmediği sürece gelir beyanında gösterilmez.) Yönetim analizi ve tartışmasının 

gerçekleştiği gün TL, %15'in üzerinde bir miktarda yükseliş gösterdi. 

Horzum A.Ş.’den Satırbaşları 

• 2018’in üçüncü çeyreğinde Pınargözü’nden %33 çinko oranlı 10,619 ıslak ton direkt yüklemeye hazır 

maden çıkarıldı (Bu rakam 2017nin birinci çeyreğindeki %35 çinko oranlı  15.760 tondan düşük). 

• 2018'in ilk yarısında karşılaşılan zorlu zemin koşulları, üretimin planlanandan daha düşük 

miktarlarda devam etmesine neden oldu. Şirket, bu yüzden, 2018 üretim hedeflerini 54,000 - 60,000 

ton çıtasından 2,018 - 44,500 tona indirdi. Yüksek çinko oranı sayesinde üretimdeki daralmanın 

yalnızca %10 ile sınırlanacağı düşünülüyor. 

• Satışlardan gelen yüksek kazanç nedeniyle hissedarlar yapılacak ödemenin de artması bekleniyor. 

• 2017'deki 4.9 milyon dolarlık satış karı ise 10,435 ıslak ton çinko oksit, 2.356 ıslak ton çinko sülfat ve 

188 ıslak ton kurşun üretiminden gelmişti. 2017'deki 4.2 milyon dolarlık satış karı ise 9,473 ıslak ton 

çinko oksit, 4.240 ıslak ton çinko sülfat ve 263 ıslak ton kurşun üretiminden gelmişti. 

• Üçüncü çeyrekteki gelir düşüşünün diğer bir önemli sebebi de dünya genelindeki çinko fiyatlarının 

düşüşü. LME’deki çinko fiyatları geçen senenin üçüncü çeyreğinde pound başına 1.5 dolar iken bu 

sene 1.34 dolar. Buna ek olarak 2018'in ilk yarısında sonlanmayan satışların üçüncü çeyrek itibarıyla 

2.7 milyon dolar değer kaybına uğraması söz konusu. 

• Bu yılın üçüncü çeyreğinde çıkarılma masrafları da iki kat artmış durumda; geçen senenin üçüncü 

çeyreğinde masraflar ton başına 94 dolar iken bu yıl 193 dolar. 

• Horzum A.Ş.’nin 2018in üçüncü çeyreğinde ettiği kar 1 milyon dolar (bu rakam 2017’nin üçüncü 

çeyreğinde 5.4 milyon dolar idi). İki rakamın da %50’lik kısmı özkaynak karlarından gelmekte. 



• Brüt kar oranı 2018’in üçüncü çeyreği için çinkonun masrafının sabit kalması fakat satış fiyatının 

düşmesi nedeniyle %54'e geriledi (bu rakam geçen sene bu çeyrekte %70 idi). 

• Net gelir aynı zamanda 7.5 milyon dolarlık finansal gideri ve Akmetal'in ödemelerinden gelen 6.5 

milyon doları alırken gerçekleşen döviz değişimi için harcanan komisyon giderlerini de içermekte. 

Finans harcamaları, Akmetal'in Horzum A.Ş.'ye olan borcunun kredi riskini yansıtıyor. Ödemelerin 

eninde sonunda tamlanacağı bekleniyor, fakat bu ödemeler uzun bir zaman periyodunda 

tamamlanacak gibi. Finans giderleri ise alınacak ödemelerin zaman içerisinde değer kaybetmesini 

yansıtıyor. Döviz karı da ABD dolarının Türk Lirası karşısındaki değerinin değişmesinin bir sonucu. 

Not: Bu bültendeki dolar tutarları aksi belirtilmediği sürece Kanada doları cinsinden ifade 

edilmektedir. 

Pasinex Hakkında 

Hisseleri Almanya’da Frankfurt Borsası’nda ve Kanada’da Toronto Menkul Kıymetler Borsası’nda 

işlem gören Pasinex, direkt yükleme programı ile çalışan ve yüksek kalite çinko madeni çıkaran 

Türkiye’deki Pınargözü Çinko Madeni’nin %50 ortağı olan Toronto, Kanada merkezli bir şirket. Pasinex 

aynı zamanda ABD’nin Nevada eyaletindeki Spur Çinko Madeni’nin de %80 satın alma opsiyonlu 

ortağı. 

Pasinex, maden keşfi ve proje geliştirme alanlarında yılların deneyimine sahip yönetim kadrosuyla 

göze çarpıyor. Şirket Türkiye ve ABD odaklı çalışan orta seviyeli bir maden şirketi olmayı hedefliyor. 

Pınargözü Çinko Madeni, Horzum Maden Arama ve İşletme A.Ş. adındaki farklı bir şirket aracılığı ile 

satın alındı. Horzum A.Ş., Pasinex’in ve Türkiye’nin önde gelen madencilik şirketlerinden Akmetal 

A.Ş.’nin %50-%50 ortaklığı ile kuruldu. Akmetal, Türkiye’nin maden sektöründeki en büyük aile şirketi, 

ayrıca Pınargözü’ne yakın ve şu an üretimin durduğu Horzum Çinko Madeni’nin de sahibi. 

Web Site: www.pasinex.com 

Üçüncü Çeyrek Rapor (4 Aralık 2018): https://pasinex.com/news/2018/Q3-2018-Earnings.pdf 

Pasinex Hakkında Diğer Haberler: https://konupara.com/tag/pasinex/ 
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