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 نگاهی به شرکت  

 10/12/59الی 10/10/59*از تاریخ 

 شرکتمعرفی 

 تاریخچه تاسیس 

 سهامی﴿ گهر گل آهن سنگ شركت معدنی، و صنعتی هاي طرح ي زمينه در بانكها مشاركت و گذاري سياست راستاي رد

 ثبت به سيرجان در 915 ي شماره به 09/2/0731 تاریخ در و شد تاسيس سپه بانك و ایران فوالد ملی شركت مشاركت با ﴾ خاص

 اكنون هم و شد تبدیل عام سهامی به 07/5/0702 مورخ العاده فوق عمومی مجمع ي صورتجلسه موجب به شركت این.  رسيد

 مورخه العاده فوق عمومی مجمع صورتجلسه باستناد  است انتقال و نقل قابل كشور سهام بورس بازار در آن سهام از بخشی

 صنعتی و معدنی به شده یاد شركت نام ها شركت ثبت محترم كل اداره 51/ 00/9 مورخه تایيدیه و الذكر فوق شركت 70/7/51

 .یافت تغيير گهر گل

 در ،صنعتی معدنی فعال قطبهاي ترین مطرح از یكی عنوان به آهن سنگ از غنی معادن داشتن با گهر گل صنعتی و معدنی شركت

 می جهان حتی و ایران سطح در رقابتی و بزرگ شركت یك به شدن تبدیل براي بسياري قابليتهاي داراي كه است ميانه خاور

 این رسيد، خواهد تن ميليون 02 مرز به شركت این ساالنه توليدات مجموعه نزدیك آینده در شركت هاي پروژه اجراي با. باشد

 افزایش و اقتصادي رونق موجب سيرجان شهرستان در شركت این وجود. نماید می تامين را كشور ي فوالدسازیها نياز از% 71رقم

. بود خواهيم زمينه این در چشمگيري رشد شاهد شركت، هاي پروژه اجراي با كه است شده سيرجان شهرستان زایی اشتغال سطح

 منطقه واجتماعی فرهنگی ارتقا موجبات سيرجان شهرستان به خود كمكهاي با تا است نموده سعی مدیریت همواره این بر عالوه

 .سازد فراهم را

  موضوع فعالیت 

 

 اصلی الف: موضوع

 گندله و كنسانتره توليد و آهن سنگ معادن از برداري بهره و استخراج اكتشاف، .0

 شركت نياز مورد تجهيزات و آالت ماشين بازرسی و نگهداري و تعمير اندازي، راه نصب، .2

 شركت موضوع انجام براي نياز مورد تاسيسات و تجهيزات و آالت ماشين انواع تهيه و خرید .7

 25/02سال مالی :  ميليون ریال  29،111،111سرمایه:  كگلنماد شركت: 

 ریال  0،293هر سهم:  ارزش ویژه ریال 2،909 :قيمت آخرین 7،009،111 :مبنا حجم

 %73: قبل سال تقسيمی سود درصد انحراف نسبت به پيش بينی قبل:.  ریال   011:  59سال  EPSپيش بينی 

P/E:22: رتبه نقد شوندگی مرتبه 99/09 شركت P/Eمرتبه 09/03: صنعت 

 %91/9 :جاري* دوره كل بازده  2772-2301بازه قيمتی دوره جاري*: 
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 یا مستقيم بطور كه عملياتی و امور كليه و واردات و صادرات فروش، و خرید شامل بازرگانی امور كليه به مبادرت .9

 .باشد داشته ضرورت شركت موضوع اجراي جهت در مستقيم غير

 فرعی ب: موضوع

 خارج یا و كشور از خارج و داخل از فنی دانش نمودن فراهم و مدیریت آموزش، مشاوره، مهندسی، خدمات انجام .0

 .طرحها و شركتها سایر در

 .مهندسی و فنی خدمات ارائه منظور به پيمانكاري قراردادهاي انعقاد .2

 مربوطه ومقررات قوانين وفق مشاركت اوراق و قرضه اوراق فروش و انتشار .7

 و خرید نوع هر و كشور از خارج و داخل در جدید شركتهاي تاسيس و ایجاد در گذاري سرمایه و مشاركت .9

 بهادار اوراق و سهام فروش

 .باشد ضروري شركت مقاصد به حصول جهت كه معامالتی و عمليات هرنوع انجام .9

 سهامداران 

 

 
 

 

 ترکیب مواد اولیه و محصوالت شرکت 

 

 
 

 

 

درصدتعداد سهامسهامدار

%4,000,000,00022.37شركت سرمایه گذاري توسعه معادن وفلزات)سهامی عام(

%2,000,000,0009.94شركت فوالدمباركه

%2,000,000,0009.22شركت گروه مدیریت سرمایه گذاري اميد)سهامی خاص(

%679,000,0003.77شركت گروه توسعه مالی مهرآیندگان)سهامی عام(

%485,000,0002.69شركت سرمایه گذاري صندوق بازنشستگی كشوري

%293,000,0001.63شركت بانك قوامين)سهامی عام(

%242,000,0001.34شركت آرمان نصرفرآیند)سهامی خاص(

%200,000,0001.10شركت س اتهران س.خ-م ك م ف ع-

محصولمواد اوليه

كنسانتره 

گندله
سنگ اهن
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 فاکتورهای اساسی موثر بر شرکت 

% قيمت شمش 22% و 02كنسانتره و گندله می باشند كه براي سال جاري عوامل موثر بر سودآوري شركت، نحوه قيمت گذاري 

فوالد خوزستان در نظر گرفته شده اند. ضمن اینكه بهره مالكانه تصویبی از سوي دولت نيز جز عوامل موثر بر روند سودآوري 

 شركت می باشد.

 تحقیق و توسعه 

  پروژه ها توسط شركت گل گهرالف: اجراي 

 از آن اجرایی عمليات كه تنی ميليون 2 خط دو قالب در سال در تن ميليون 9 ظرفيت به كنسانتره توليد كارخانجات احداث .0

 تا است اميد و داشته فيزیكی پيشرفت 51% ميزان به 0757سال پایان تا ها كارخانه این .است گردیده آغاز 0705 سال اواخر

 سال در تن ميليون 09 ظرفيت به شكن سنگ واحد یك احداث این بر عالوه. برسد برداري بهره به 0759 ماه فروردین پایان

 .است شده آغاز خطوط این كنار در سال در تن ميليون 2 ظرفيت به دیگر كنسانتره توليد خط یك و

 01% حدود مجموع در گذشته سال پایان تا پروژه این كه سال در تن ميليون 9 ظرفيت به آهن گندله توليد كارخانه احداث .2

  .برسد اتمام به 59 سال در است اميد كه داشته پيشرفت

 .باشد می گهر گل شركت به مربوط آنها سهام از درصدي كه ها شركت سایر توسط ها پروژه اول فاز اجراي: ب

 هاي طرح در مشاركت همچنين و منطقه در فوالد و آهن كارخانجات احداث منظور به گهر گل صنعتی و معدنی شركت .0

 گهر گل فوالد و آهن توسعه شركت تاسيس به اقدام ، خود عمده سهامداران گروه همراه به كشور نقاط سایر در دیگر

 به عنایت با و آغاز را سال در تن ميليون 0.3 ظرفيت به اسفنجی آهن توليد كارخانه اجرایی عمليات اول، فاز در كه نموده

 كه است اميد اندركاران دست همه تالش و سعی و منان پروردگار از استعانت با و 0757 سال پایان در 59% فيزیكی پيشرفت

 شده آغاز اسفنجی آهن كارخانه دوم خط اجرایی عمليات ضمن در.برسد برداري بهره به پروژه این 0759 سال ابتداي در

 و(تختال) عریض فوالدي شمش توليدي محصول با گري ریخته و ذوب كارخانه احداث اجرایی عمليات همچنين. است

 .است گردیده آغاز سال در تن ميليون 0.9 توليد ظرفيت

 از زیادي درصد كه سيرجان فوالد جهان شركت توسط تن ميليون یك توليد ظرفيت با اسفنجی آهن توليد كارخانه احداث .2

 اجرایی عمليات همچنين.  رسيد برداري بهره به 0757 سال پایان در است گهر گل وصنعتی معدنی شركت به متعلق آن سهام

 .است شده آغاز است(  بيلت) فوالدي شمش آن محصول كه گري ریخته و ذوب كارخانه احداث

 در تن ميليون 02 ظرفيت با شكن سنگ كارخانه و سال در تن ميليون 9 توليد ظرفيت با آهن كنسانتره توليد دوخط احداث .7

 بوده اتمام به رو باشد می گهر گل وصنعتی معدنی شركت به مربوط آن سهام از درصدي كه زمين گهر شركت توسط سال

  . برسد برداري بهره به 0759 سال اوایل كه است اميد و

 اميد و شده آغاز زمين گهر شركت توسط سال در تن ميليون 9 توليد ظرفيت با آهن گندله كارخانه احداث اجرایی عمليات .9

 .برسد برداري بهره به ماهه 72 زمانی فاز یك در طرح این كه است
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 تامین مواد اولیه 

 تامين مواد از طرق استخراج سنگ اهن می باشد.

 

 
 بازار فروش محصوالت 

 می باشد. فوالد هرمزگان و فوالد مباركهه شركت هاي وبش محصوالت به صورت داخلی عمده فرو

 

 
 خالصه نکات کلیدی ترازنامه 

 توجه به افزایش نرخ هاي فروش و بهره برداري نسبتا ، با  50،از سال  است بوده افزایشیسال هاي اخير  طی ها دارایی جمع

 كامل از كارخانه گندله سازي ، سودآوري شركت و در نتيجه آن جمع دارایی ها افزایش قابل توجه یافته است.

 .عمده هزینه مالی شركت مربوط به اوراق مشاركت جمع تسهيالت دریافتی شركت طی این سال ها تقریبا ثابت بوده است

 می باشد.منتشره 

  همچنين ميزان در مجموع افزایش یافته است 29،111،111به ميليون ریال  7،111،111سرمایه شركت در سال هاي اخير از .

 سودانباشته نيز طی این سال ها همواره افزایشی بوده است.

 

 مقایسه نموداری 

 نمودار مقایسه ای سود آوری شرکت .1

 
 

درصدتامين مواد

%100داخلی

%0خارجی

دصدفروش محصوالت

%87داخلی

%13خارجی

05سال  51سال   50سال   52سال   57سال    

8,005,884   فروش  8,898,443 19,092,584 24,779,855 24,779,855

2,501,713   بهاي تمام شده كاالي فروش رفته  3,263,609 6,244,827 12,435,115 12,435,115

ناخالص( زیان)سود    5,504,171 5,634,834 12,847,757 12,344,740 12,344,740
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 مقایسه فروش و بهای تمام شده
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 مقایسه حاشیه سود .2

 

 
 

 نسبتهای مالی 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

05سال  51سال   50سال   52سال   57سال    

%68.8 سود ناخالص به فروش 63.3% 67.3% 49.8% 49.8%

%59.9 سود عملياتی به فروش 70.0% 71.1% 50.3% 50.3%

%53.5 سود خالص به فروش 69.6% 70.2% 54.9% 54.9%

0.0%
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 نمودار حاشيه سود

سال 93سال 92سال 91سال 90سال 89شرح
1.5811.9731.6921.1721.172نسبت جاري
1.0381.3301.3760.8800.880نسبت آنی

1,681,9713,271,0496,490,6292,904,0492,904,049سرمایه در گردش
%45.6%45.6%53.2%41.1%40.7نسبت دارایی جاري به كل دارایی

%11.7%11.7%30.2%20.2%28.0نسبت وجه نقد و سرمایه گذاري ها به دارایی جاري
%63.4%63.4%51.2%47.2%37.6نسبت مطالبات به دارایی جاري

%25.0%25.0%18.6%32.6%34.3نسبت موجودي كاال و پيش پرداخت به دارایی جاري

1.862.713.502.76گردش موجودي كاال
7.636.854.593.66گردش حسابهاي دریافتنی

0.650.830.680.57گردش دارایيها
1.101.631.321.05گردش دارایيهاي ثابت
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  1931پیش بینی سود سال 

 مفروضات بودجه  .1

 

 

 کارشناسی بودجه شرکت جدول مفروضات 

  07،911،111  01،111،111 تن-نرخ شمش فوالد خوزستان

  91  79 صادراتی-نرخ فروش کنسانتره سنگ آهن

  79،111  79،111 نرخ دالر

 

 

 پیش بینی سود  .2

 

  
 

 

بودجه کارشناسیبودجه شرکتشرح
درصد 

انحراف

%21,770,00030,040,00038 فروش  

%17,002,3064-16,286,993- بهای تمام شده کاالی فروش رفته  

%5,483,00713,037,694138 سود )زیان( ناخالص

%1,266,1428-1,169,569- هزینه های عمومی, اداری و تشکیالتی  

%131,690131,6900 خالص سایر درآمدها )هزینه ها( ی عملیاتی

%4,445,12811,903,242168 سود )زیان( عملیاتی

%719,0650-719,065- هزینه های مالی

%913,777913,7770 درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

%114,733114,7330 خالص درآمد )هزینه( های متفرقه

%4,754,57312,212,687157 سود )زیان( قبل از اقالم غیر مترقبه

00 اقالم غیر مترقبه

%4,754,57312,212,687157 سود )زیان( قبل از کسر مالیات

%1,965,217157-765,087- مالیات  

%3,989,48610,247,470157 سود )زیان( خالص پس از کسر مالیات

%185496168سود عملیاتی هر سهم

%166427157سود خالص هر سهم

24,000,00024,000,000 سرمایه
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 :نتیجه گیری 

در نظر  ریال به ازاي هر كيلوگرم  07911، 59ميانگين نرخ شمش فوالد خوزستان براي سال  درآن كه كارشناسی مفروضات به توجه با

سود هر سهم معادل  (% شمش فوالد خوزستان22% و گندله 02و با توجه به درصدهاي اعالمی )نرخ فروش كنسانتره  گرفته شده است،

 ریال پيش بينی ميگردد. 923

الزم به توضيح است عمده هزینه مالی شركت از بابت انتشار اوراق مشاركت بوده كه بخشی از مخارج بهره ي پرداختی به بهاي تمام 

 و بخش دیگري به حساب هزینه مالی منظور می گردد.پروژه شده 


