باسمه تعالی

کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه
تحلیل بنیادی شرکت صنعتی و معدنی گل گهر سیرجان

اسفند 1396

معرفی شرکت
تاریخچه
شرکت سنگ آهن گل گهر در تاریخ  1370/12/15تحت شماره  409و با سرمایه اولیه  100میلیارد ریال در اداره ثبت
شرکتهای سیرجان به ثبت رسیده است .معدن گل گهر در  50کیلومتری جنوب غربی شهرستان مدکور واقع شده است.
نام شرکت در تاریخ  1370/12/15از طرح گل گهر به شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با مشارکت بانک سپه و در تاریخ
 1375/11/15به شرکت سنگ آهن گل گهر ( سهامی خاص ) تغییر یافته است.
در سال  1382به استناد مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1382/09/13شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل
گردید .براساس تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مور  1390/03/31نام شرکت از سنگ آهن گل گهر به شرکت معدنی
و صنعتی گل گهر ( سعامی عام ) تغییر یافت.
شرکت در تاریخ  1383/04/29به عنوان سیصد و نود و پنجمین شرکت پذیرفته شده در بورس در فهرست نرخ های
سازمان بورس در تاالر فرعی درج و در تاریخ  1383/06/08در بازار بورس اوراق بهادار عرضه گردید.
فعالیت اصلی شرکت :
 انج ام فعالیت در زمینه اکتشاف  ،استخراج و بهره برداری از معادن فلزی و غیرفلزی از جمله سنگ آهن و تولید
سنگ آهن دانه بندی شده  ،کنستانتره  ،گندله و فوالد و انواع و محصوالت فوالدی ،نصب و راه اندازی ،
تعمیرات و نگهداری  ،بازرسی  ،سرویس تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز شرکت ،خرید و تهیه انواع و اقسام
ماشین آالت  ،تجهیزات  ،تاسیسات و مصالح مورد نیاز برای انجام موضوع شرکت ،مشارکت و سرمایه گذاری با
اشخاص حقیق  ،حقوقی  ،بانکها و موسسات اعتباری داخلی و خارجی در سایر شرکتها و انعقاد قراردادهای
پیمانکاری به منظور ارائه خدمات فنی و مهندسی
سرمایه و ترکیب سهامداران
سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ  100میلیارد ریال بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ  30/000میلیارد
ریال افزایش یافته است.

تغییرات سرمایه شرکت
مبلغ سرمایه قبلی
100
140
180
220
440
880
3000
6000
10000
18000
24000

مبلغ افزایش سرمایه
40
40
40
220
440
2120
3000
4000
8000
6000
6000

مبلغ آخرین سرمایه
140
180
220
440
880
3000
6000
10000
18000
24000
30000

منبع افزایش سرمایه
مطالبات حال شده
مطالبات حال شده
مطالبات حال شده
اندوخته و مطالبات
مطالبات و آورده نقدی
مطالبات و آورده نقدی
مطالبات و آورده نقدی
مطالبات و آورده نقدی
مطالبات و آورده نقدی
مطالبات آورده نقدی
مطالبات و آورده نقدی و سود انباشته

ترکیب فعلی سهامداران عمده در اسفند سال  96به ترتیب زیر می باشد
نام سهامدار

تعداد سهام ( میلیارد )

درصد

شرکت سرمایه گذاری امید

11.2

37.65

سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

6.5

21.99

فوالد مبارکه

2.98

9.94

توسعه مالی مهرآیندگان

0.908

3.02

سرمایه گذاری سپه

0.540

1.79

صندوق بازنشستگی کشوری

0.537

1.78

بانک قوامین

0.440

1.460

شرکت سرمایه گذاری استان تهران

0.333

1.1

تاریخ ثبت
1379/04/18
1380/03/10
1382/09/24
1383/03/16
1386/04/16
1389/09/29
1390/12/15
1392/07/17
1393/08/19
1395/03/06
1395/12/25

فروش
خطوط تولیدی شرکت

محصول اصلی شرکت کنستانتره سنگ آهن و گندله می باشد .شرکت دارای  7خط تولید کنستانتره و  2خط گندله می
باشد.
خطوط کنستانتره  1و  2و  3دارای ظرفیت اسمی  6میلیون تن می باشند .در این کارخانه کلوخه سنگ آهن معدن با
عیار حدود %50پس از خورد شدن در سنگ شکن ژیراتوری با ابعاد  200میلیمتر ،وارد خطوط تولید شده و با عبور از
فرآیند تولید به کنسانتره سنگ آهن با عیار باالی %67در اندازه  600میکرون تبدیل می گردد .خط  ، 4پلیکام و با
ظرفیت اسمی  2میلیون است که در این کارخانه کلوخه سنگ آهن پس از سه مرحله سنگ شکنی و تبدیل شدن به
اندازه  2سانتی متر به همراه سنگ برگشتی از سه خط تولید کنسانتره ،وارد مرحله آسیاب های  HPGRو آسیاب های
گلوله ای تر گردیده و پس از طی مراحل جدایش مغناطیسی و آب گیری،کنسانتره نهایی بارطوبت %8و در اندازه
حداکثر300میکرون با عیار 67الی 68درصد حاصل می گردد .در سال  94شرکت خطوط  5و  6و همچنین در سال 96
خط  7کنستانتره راه اندازی شد که ظرفیت اسمی هر کدام از خطوط  2میلیون تن می باشد .بعالوه با هدف تولید
کنسانتره کم سولفور و بازیابی هماتیت از باطله سایر کارخانه های فرآوری طرح احداث یک خط بازیابی از باطله خشک
به ظرفیت تولیدی  350،000تن در سال  ،یک خط بازیابی از باطله تر به ظرفیت تولیدی  220،000تن در سال و یک
خط سولفورزدایی به ظرفیت تولیدی  460،000تن در سال را احداث کرد،که در آبان ماه  1389به بهره برداری رساند.
عالوه بر خطوط فوق شرکت در سال  89اولین خط گندله خود را با ظرفیت  5میلیون تن و در سال  95هم دومین خط
تولید خود را با همین ظرفیت راه اندازی کرد.
قابل ذکر است براساس شرایط واقعی و پیش بینی سال  96و برآوردهای موجود در گزارش توجیهی افزایش سرمایه به
نظر می رسد توان تولید شرکت تا  15میلیون کنستانتره و بیش از  10میلیون تن گندله وجود دارد.
برای برآورد فروش شرکت مفروضات زیر در نظر گرفته شده اند :
 .1نرخ تبدیل کنستانتره به گندله یک به یک خواهد بود.
 .2موجودی اول و پایان دوره نخواهیم داشت.
 .3نرخ فروش کنستانتره داخلی  12.5درصد و نرخ فروش گندله داخلی  21.5درصد شمش فوالد خوزستان است.
 .4کنستانتره صادراتی با نرخ  70دالر و دالر برابر  45000ریال در نطر گرفته شده اند.
 .5شمش فوالد خوزستان  2000تومان خواهد بود.
 .6ترکیب

فروش

در

جدول

و

براساس

واقعیات

گذشته

تخمین

زده

شده

است

95

شرح ( فروش )

کنستانتره
گندله
سنگ آهن دانه بندی
جمع

نه ماهه 96

مقدار

مبلغ

2،138،006

3،176،704

1،485،826

خارجی 3،273،239

6،726،017

2،054،851

1،311،167

2،787،324 20،363،705

8،097،558

داخلی
داخلی

7،305،827

خارجی 222،644
19،711

نرخ ( ریال بر تن ) مقدار

97

مبلغ

نرخ ( ریال بر تن )

مقدار

مبلغ

نرخ ( ریال بر تن )

1،704،691

3،526،009

2،068،415

2،500،000

6،250،000

2،500،000

2،855،126

2،177،546

2،000،000

6،300،000

3،150،000

3،521،418 28،514،885

10،300،000

44،290،000

4،300،000

226،644

1،017،966

173،789

310،604

1،787،248

0

0

5،400،000

30،006

1،522،297

0

0

0

0

0

14،800،000

56،840،000

35،206،624 11،287،205

30،523،076 12،959،427

جدول فوق برآورد فروش شرکت براساس مفروضاتی است که در باال ذکر شد و در جدول زیر هم قابل مشاهده است .قابل ذکر است که با توجه به قانون جدید الیحه در
نهایت در جدول سود و زیان یک درصد از فروش کل شرکت کسر خواهد شد.
نرخ فروش گندله

0.215

نرخ فروش کنستانتره داخلی

0.125

نرخ فروش کنستانتره صادراتی

70

نرخ دالر

45،000

شمش فوالد خوزستان

20،000،000

نرخ فروش گندله صادراتی

120.000

افزایش سرمایه :
شرکت در نظر دارد طی یک برنامه چند ساله افزایش سرمایه  44/537/214میلیون ریالی ( معادل  148درصد سرمایه
 30/000/000میلیون ریالی فعلی ) داشته باشد و عمده این مبلغ از آورده نقدی خواهد بود .شرکت این مبلغ را در
سرمایه در گردش توسعه بخش شرقی معدن شماره یک و افزایش سرمایه زیر مجموعه ها و اجرای طرح های توسعه
مصرف خواهد کرد.
اما برنامه فعلی شرکت افزایش  60درصدی سرمایه از  30/000/000به  48/000/000میلیون ریال است که از این مبلغ
یک درصد آن از داخل شرکت و  99درصد مابقی از آورده و مطالبات خواهد بود .جدول زیر مصارف افزایش سرمایه را
نشان می دهد :
عنوان مصرف

مبلغ

تامین بخشی از سرمایه در گردش

6/992/000

توسعه بخش شرقی معدن شماره 1

5/200/000

افزایش سرمایه زیرمجموعه ها

3/714/977

طرح توسعه

2/289/200

جمع

18/196/177

خالص سرمایه در گردش در پایان سال  ) 6/401/845 ( 95میلیون ریال بوده و با توجه به تقسیم سود () 9/087/593
میلیون ریالی این عدد منفی تر هم شده است.
در صورتی که برآوردهای شرکت درست باشد در سال  98یک میلیون تن سنگ آهن برداشت خواهد شد.
شرکت در افزایش سرمایه جهان فوالد سیرجان و گهر زمین و کاوند نهان زمین شرکت خواهد کرد.
به عالوه شرکت دو طرح توسعه هم دارد که مربوط به کارخانه تغلیظ  mcpو کارخانه پلیکام و جابجایی هماتیت می
باشد.
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بهای تمام شده :
سهم هر یک از اقالم تشکیل دهنده بهای تولید در سال  96را طبق پیش بینی شرکت در نمودار زیر مشاهده می کنید

بهای تولید

دستمزد مستقیم
مواد مستقیم
سربار تولید

همانطور که مشاهده می شود عمده بهای تولید را مواد مستقیم و سربار تشکیل می دهد که مواد مستقیم از تماما بابت
تولید داخلی و خرید سنگ از سایر معادن می باشد .مفروضات زیر در برآورد مواد مستقیم مصرفی لحاظ شده است.
 .1موجودی ابتدا و انتهای دوره صفر است
 .2نسبت تبدیل سنگ آهن به کنستانتره  1.55باشد.
 60 .3درصد سنگ آهن مصرفی تولید خود شرکت و  40درصد آن خرید از سایر معادن باشد
 .4کل تولید کنستانتره شرکت براساس جدول فروش  14.8میلیون تن باشد
جدول گردش موجودی مواد اولیه
مقدار

نرخ

مبلغ

موجودی اول دوره

0

0

0

تولید طی سال

13،764،000

337،500

4،645،350

خرید از سایر معادن

9،176،000

900،000

8،258،400

موجودی آماده مصرف

22،940،000

562،500

12،903،750

مصرف

22،940،000

562،500

12،903،750

موجودی پایان دوره

0

0

0

در برآورد سربار تولید هم از مفروضات ذیل استفاده شده است :
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 .1اقالم مربوط به حقوق و مزایا و سایر و انرژی با توجه آخرین صورت واقعی منتشر شده در کدال و بسط آن برای
 12ماه سال  96و افزایش  16.5درصدی برای سال  97در نظر گرفته شده است.
 .2برای میزان استهالک از گزارش توجیهی افزایش سرمایه و برآورد شرکت برای سال  97استفاده شده است .با
توجه به برآورد  14.6میلیون تنی برآوردی شرکت در گزارش مذکور عدد مورد استفاده قابل اتکاترین است.
 .3برای برآورد هزینه پیمانکاران  ،از آخرین صورت واقعی و هزینه واقعی پیمانکاران برای تولید هر تن کنستانتره و
افزایش نرخ  16.5درصدی برای سال بعد و میزان تولید برآوردی سال  97استفاده شده است.
 .4برای برآورد حق انتفاع  :نرخ  16.5درصد برای فروش کنستانتره و  13درصد برای فروش گندله در نظر گرفته
شده است 10 .درصد افزایش سرمایه  18/000/000میلیون ریالی هم به عنوان کاهنده در نظر گرفته می شود.
به عالوه درصورت سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی  10درصد سرمایه گذاری هم به عنوان کاهنده در نظر
گرفته می شود که با توجه به عدم برآورد ،چنین قلمی را در نظر نگرفته ایم.
جدول سربار تولید

97

حقوق و مزایا

838،935

انرژی

1،000،000

استهالک

2،367،000

حق انتفاع

3،725،370

پیمانکاران

10،212،000

سایر

1،500،000

سهم به معدن

3،535،795

سهم به اداری

1،021،452

جمع

15،086،058

در نهایت جدول زیر مربوط به بهای تمام شده فروش می باشد.
97
بهای تمام شده مواد اولیه مصرف شده

12,903,750

دستمزد مستقیم

0

سربار تولید

15,086,058

بهای تمام شده تولید

27,989,808

کاهش ( افزایش ) موجودی کاالی در جریان ساخت

0

بهای تمام شده کاالی ساخته شده

27,989,808

اضافه می شود  :موجودی کاالی ساخته شده اول دوره

0

بهای تمام شده کاالی آماده برای فروش

27,989,808
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کسر می شود  :موجودی کاالی ساخته شده پایان دوره

0

بهای تمام شده کاالی فروش رفته

27,989,808

برای برآورد هزینه های عمومی و اداری هم از آخرین صورت مالی و تعمیم آن به کل سال  96و نهایتا رشد
 16.5درصدی برای سال  97استفاده کردیم.
در مورد هزینه های مالی هم از گزارش توجیهی شرکت در مورد افزایش سرمایه و برآوردش برای هزینه
استهالک سال  97استفاده می کنیم.
شرکتهای زیر مجموعه :
مهمترین زیر مجموعه های گل گهر شرکتهای زیر می باشند.
نام

تعداد کل سهام

درصد مالکیت

تعداد سهام تحت تملک

سرمایه گذاری و توسعه گل گهر

1،600،000،000

0.95

1،520،000،000

گهر انرژی

0.51 4،500،000،000

2،295،000،000

تامین سرمایه امید

0.12 4،900،000،000

588،000،000

جهان فوالد سیرجان

0.51 4،000،000،000

2،040،000،000

توسعه آهن و فوالد

0.35 7،000،000،000

2،450،000،000

کاوند نهان زمین

0.51 1،000،000،000

510،000،000

گهر زمین

0.30 8،300،000،000

2،490،000،000

نگاهی خالصه داریم به زیر مجموعه ها :
 .1مهمترین سرمایه گذاری مربوط به شرکت گهر زمین است .این شرکت در حال حاضر دارای  2خط کنستانتره 2
میلیون تنی است و در پایان سال  95توانسته بود  1.9میلیون تن کنستانتره تولید کند و به نظر می رسد در
سال  97بتواند به ظرفیت اسمی برسد .پروژه گندله  5میلیون تنی شرکت از سال  91شروع شده و همچنان به
بهره برداری نرسیده است .شرکت گهر زمین در نهایت قرار است به ظرفیت  10میلیون تن کنستانتره و 10
میلیون تن گندله برسد.
 .2توسعه آهن و فوالد گل گهر که خط  1.8میلیون تنی آهن اسفنجی است و در زمستان امسال به بهره برداری
رسید .پرژه دیگر شرکت راه اندازی خط  3میلیون تنی ورق گرم است که از زمان شروع پروژه و راه اندازی آن
اطالعی نداریم.
 .3شرکت جهان فوالد سیرجان  :خط تولید  960هزار تنی آهن اسفنجی است و شرکت پروژه هایی مزبوط به
تولید  500هزار تن میلگرد ساختمانی و  1.1میلیون تنی آهن اسفنجی و  1میلیون تنی بیلت دارد که از زمان
شروع پروژه و راه اندازی آن اطالع دقیقی نداریم.
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 .4با توجه به حجم زیاد طرح های توسعه مجموعه گل گهر و انرژی مورد نیاز این طرحها ،شرکت تخصصی گهر
انرژی به منظور کمک به تامین زیر ساخت های انرژی و ارتقاء کیفیت آن در منطقه معدنی و صنعتی گل گهر
در سال  1388تاسیس گردید .فعالیت های این مجموعه در راستای تحقق ماموریت ،تاسیس و احداث
نیروگاههای برق ،احداث و اجرای پروژه های خطوط برق ،گاز و آب و همچنین نگهداری و بهره برداری از
تاسیسات برق و گاز و آب میباشد.
 .5شرکت کاوند نهان زمین  :ماموریت اصلی مشتمل بر سرمایهگذاری در امور اکتشاف ،استتخراج و بهترهبترداری از
معتتتتادن و همچنتتتتتین تتتتتتامین تجهیتتتتتزات و ارائتتتته ختتتتتدمات فنتتتتتی و مهندستتتتتی و تولیتتتتتد و
جتتذب دانتتش فنتتی الزم در معتتادن بتتا رویکتترد بتتین المللتتی در راستتتای توستتعه صتتنایع معتتدنی کشتتور و
دیگرکشورها و حضور مستمر در عرصه بین الملل ،می باشد .تفکتر ثبتت ایتن شترکت توستط متدیران ارشتد دو
صتتتتتتتتتتتنعت عظتتتتتتتتتتتیم معتتتتتتتتتتتدنی کشتتتتتتتتتتتور( گلگهتتتتتتتتتتتر و چتتتتتتتتتتتادرملو ) و
همچنین شرکت سرمایهگذاری امید به وقوع پیوست و شروع فعالیت این شترکت را رقتم زد .همچنتین شترکت
پروژه ای در خصوص راه اندازی خط تولید بریکت سرد آهن به رش کوره تونلی دارد به ظرفیت  170/000هتزار
تن.
شایان ذکر است که برآوردها در مورد سود شرکتهای زیر مجموعه با توجه به بیلت  2000تومانی و همچنین با توجته بته
عدم اطالع کافی در مورد ساختار سرمایه بعضی شرکتها ( مثل گهر زمین به دلیل عدم اطالع رسانی در کدال ) و با توجته
شرکت های مشابه بورسی و به صورت محتاطانه برآورد شده است.
همچنین با توجه به اینکه بخشی از فروش شرکت صادراتی و بالطبع معاف از مالیات است و همچنین بتا توجته بته متاده
 132قانون مایات های مستقیم در خصوص فعالیت های صنعتی اولویت خاص ،سود ناشی از فروش کنستانتره خطتوط 5
و  ( 6سال بهره برداری  ) 94و خط  7کنستانتره ( سال بهره برداری  ) 96و همچنین سود ناشی از فروش خط  2گندلته
سازی به مدت  5سال معاف از مالیات در نظر گرفته شده است .نرخ مالیات شرکت  22.5درصد است و با توجه به میتزان
فروش صادراتی پیش بینی شده و بعالوه با توجته بته طرفیتت تولیتد خطتوط کنستتانتره و گندلته و همچنتین براستاس
صورتهای محقق شده سال  95و  ( 96شش ماهه و نه ماهه ) نرخ مالیات  10درصد در نظر گرفته شده است.
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صورت سود و زیان :
در انتها به بررسی صورت سود و زیان شرکت با مفروضات فوق می پردازیم
95

شش ماهه 96

نه ماهه 96

سود  97با فرض افزایش سرمایه

فروش

30،523،076

21،788،707

35،206،624

56،271،600

بهای تمام شده کاالی فروش رفته

18،134،357

12،631،125

27،989،808 19،055،446

سود ( زیان ) ناخالص

12،388،719

9،157،582

28،281،792 16،151،178

هزینه های عمومی  ,اداری و تشکیالتی

2،313،195

1،194،467

1،739،795

2،959،509

خالص سایر درآمدها ( هزینه ها ) ی عملیاتی

18،671

85،427

1،888

0

سود ( زیان ) عملیاتی

10،094،195

8،048،542

25،322،283 14،413،271

هزینه های مالی اداری

1،044،134

1،019،505

1،310،099

1،496،000

درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

0

527،147

527،148

2،828،442

خالص درآمد ( هزینه ) های متفرقه

2،110،884

270،041

587،477

587،477

سود ( زیان ) قبل از اقالم غیرمترقبه  ,اثرات انباشته تغییر در

11،160،945

7،826،225

27،242،201 14،217،797

اصول و روشهای حسابداری
اقالم غیرمترقبه اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای

0

0

0

0

حسابداری و مالیات
27،242،201 14،217،797

سود و زیان قبل از کسر مالیات

11،160،945

7،826،225

مالیات

1،063،620

881،369

1،184،944

سود ( زیان ) خالص پس از کسر مالیات

10،097،325

6،944،856

24،517،981 13،032،853

2،724،220

سود عملیاتی هر سهم

336

268

480

528

سود هر سهم قبل از کسر مالیات

372

261

474

568

سود هر سهم پس از کسر مالیات

337

231

434

511

سرمایه

30،000،000

30،000،000

48،000،000 30،000،000

توجه به این نکته ضروری ست که تالش شده برآوردها واقع بینانه و حتی االمکان محتاطانه باشد .در چنین شرایطی هم
شرکت موفق به سود  511ریالی خواهد شد که معادل سود تقریبا  82تومانی با سرمایه  30/000/000میلیون ریالی
است .به نظر می رسد شرکت بنا دارد افزایش سرمایه بعد از مجمع عمومی عادی ثبت شود که هم نیاز به پرداخت
چندانی به سهامداران عمده بابت سود نقدی نباشد و به عالوه منفعت کاهش  10درصدی افزایش سرمایه از حق انتفاع را
برای سال  97نگه دارد (.امسال شرکت توانسته تا حدی بابت سرمایه گذاری های خود از حق انتفاع بکاهد ) با توجه به
پیش بینی  65تومانی شرکت برای سال  96و پیشنهاد تقسیم  90درصدی ( معادل  58.5ریال به ازای هر سهم ) به نظر
می رسد با فرض بیلت  2000تومانی گزینه کم ریسکی برای میان مدت و با دید مجمع باشد.
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در پایان جدول زیر تغییرات سود هر سهم را به ازای قیمت هر تن بیلت نشان می دهد.
قیمت هر تن بیلت
سود هر سهم سال  97با
فرض انجام افزایش سرمایه

17،000،000
417

18،000،000
448

19،000،000
479

20،000،000
511

21،000،000
542

22،000،000
574

23،000،000
605

23،000،000
636

قیمت بیلت صادراتی ایران در تاریخ نگارش این متن در نزدیکی  510دالر و هر دالر  4490تومان است و آخرین معامله
بورس کاال هم در قیمت  1960تومان به ازای هر کیلو انجام شده است.

سلب مسئولیت :مخاطبین محترم بر این امر واقف باشند که مطالب ارائه شده صرفأ منعکس کننده اطالعات بازار بوده لذا
تصمیم گیری و انجام هرگونه خرید یا فروش بر اساس اطالعات فوق بر عهده خود اشخاص بوده و این کارگزاری هرگونه
مسئولیتی نسبت به سود و زیان احتمالی کاربران را از خود سلب می نماید.
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