نگاهی بر عرضه اولیه شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش" افق"

تاریخچه و موضوع فعالیت شرکت
شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش( سهامی خاص) در سال  8811تاسیس شد و در تهران به ثبت رسید.در خردادماه سال
 79شرکت به سهامی عام تبدیل شد و یک ماه بعد در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد.شرکت در زمینه تاسیس و راه اندازی فروشگاههای
زنجیره ای خرده فروشی و نیز در حوزه تجارت الکترونیک و حضور در بازارهای مجازی فعالیت دارد .شرکت عالوه بر مدیریت فروشگاهها
مدیریت زنجیره تامین خود را نیز عهده دار است و پس از تحویل کاالها از تامین کنندگان و انباشت آنها در انبارهای تحت سرپرستی
خود بر اساس تحلیل های مستمر فروش و موجودی فروشگاهها موجودی مطلوب در شعب تامین می گردد.تا پایان شهریورماه8879
شرکت دارای  8508فروشگاه فعال در  88استان کشور بوده است که بیشترین سهم از میان فروشگاههای زنجیره ای کشور را شامل
می شود.با توجه به گستردگی جغرافیایی افق کوروش جمعیت هدف بسیار بزرگی( %70جمعیت بالغ بر 90میلیون نفر) در کشور را در
اختیار دارد.
موضوع فعالیت شرکت عبارت است از  :ایجاد شرکت ها و موسسات تابعه ،تاسیس شعب و اعطای هدف های شرکت .اقدام به هرگونه
عملیات قانونی بازرگانی که برای تامین هدف شرکت الزم تشخیص داده شود.بازاریابی مجاز غیر هرمی و غیر شبکه ای.خرید و فروش
و توزیع و پخش واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی داخلی و خارجی.تاسیس و راه اندازی فروشگاههای زنجیره ای خرده
فروشی داخل و خارج کشور.
سرمایه و ترکیب سهامداران
سرمایه اولیه شرکت مبلغ 855میلیون ریال( شامل تعداد  855.555سهم به ارزش اسمی هر سهم 8.555ریال) بوده که طی چندین
مرحله به مبلغ  8.555.555میلیون ریال افزایش یافته است که مراحل آن به شرح ذیل می باشد:

ترکیب سهامداران شرکت بر اساس صورت مالی حسابرسی شده شش ماهه منتهی به شهریور  8879به شرح جدول زیر می باشد.

صنعت خرده فروشی در ایران
گردش مالی صنایع خرده فروشی در ایران طی سال  7589حدود  38/9میلیارد دالر بوده است که حدود  1درصد آن مربوط به
فروشگاههای زنجیره ای و مابقی مربوط به خرده فروشی های کوچک و سنی می باشد.با توجه به جمعیت  15میلیون نفری ،ایران در
رتبه هفدهم دنیا از لحاظ جمعیتی قرار دارد.در حال حاضر جمعیت بزرگی از طبقه متوسط با افزایش برابری توزیع درآمد و تغییر الگوهای
مصرف وجود دارد که در نتیجه آن هزینه های خالص ساالنه خانوارها به سرعت در حال افزایش است.میانگین هزینه ساالنه یک خانوار
شهری معادل  87075دالر بوده که  78/7درصد آن به مواد غذایی اختصاص دارد.در ایران شبکه های توزیع متنوع بوده و شامل اتحادیه
ها فروشگاههای زنجیره ای بزرگ و شرکت های توزیع و پخش است.فعاالن اصلی شبکه توزیع در ایران عبارتند از  :شرکت های
تعاونی ،واحدهای صنفی ،بازار میوه و سبزیجات وفروشگاههای زنجیره ای.
بخش تجارت الکترونیک ایران مانند سایر بازارهای نوظهور به سرعت در حال توسعه است .با توجه به نرخ باالی نفوذ اینترنت و برنامه
های در حال گسترش انتظار رشد باالیی در این بخش وجود دارد .هر جد در کوتاه مدت فقدان گزینه ای پرداخت مدرن مانع اصلی
توسعه تجارت الکترونیک می شود.
هزینه های باال در شبکه توزیع و نیز مقیاس کوچک شبکه توزیع از بزرگترین چالش های این سیتم بوده که به ائتالف های استراتژیک
کمتر در این بخش منجر شده است.بهره برداری از ابزار و روش های مدرن برای توزیع و نیز پتانسیل باال برای توسعه سیستم توزیع
مدرن موجب شده که توسعه اطالعات توزیع و سیستم های مبتنی بر فناوری از اولویت های سرمایه گذاری قرار گیرد.

خرده فروشی یکی از فعالترین صنایع در طول پنج سال گذشته در ایران بوده است .کانالهای مدرن خرده فروشی مانند هایپرها به
سرعت گ سترش یافتند و خرده فروشی های آنالین و فروش مستقیم رشد زیادی پیدا کردند همچنین شاهد تغییرات سریع در الگوهای
خرید مشتریان بوده ایم .صنعت خرده فروشی در حالت کلی هنوز سنتی بوده و توسط تعاونی ها و خرده فروشان مستقل کنترل می
شود که می تواند مزیتی برای توسعه فروشگاههای زنجیره ای کارآمد به شمار آید.

جایگاه شرکت در صنعت
صنعت خرده فروشی به عنوان نبض اقتصادی یک کشور جزء مهم ترین حوزه های اقتصادی است و فروشگاههای زنجیره ای نقش
کلیدی در رونق کسب و کار این صنعت دارند.میزان توسعه یافتگی صنعت خرده فروشی یک کشور می تواند نشان دهنده کارایی زنجیره
ارزش کاال و خدمات و در نتیجه رونق تولید باشد .صنعت خرده فروشی در ایران مستقیما با میزان بودجه هزینه خانوار ارتباط دارد .تا
شهریورماه سال جاری کل صنعت خرده فروشی با رقمی در محدوده 705هزار میلیارد تومان شناخته شده است که در آن بازار هدف
مشتریان ،خانوارها هستند.از طرفی سهم فروشگاههای زنجیره ای در صنعت خرده فروشی ایران حدود 88درصد می باشد اما در
کشورهای توسعه یافته این سهم به بیش از 95درصد می رسد که این مساله وجود بازار هدف مناسب را ضروری می داند.
سهم شرکت از کل اندازه بازار ( FMCGبازار خوراکی ها و آشامیدنی ها و کاالها و خدمات متفرقه شامل لوازم بهداشتی و آرایشی و
خدمات شخصی) در سال  73حدود  77.577میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با کل اندازه بازار سهم  8/89درصدی در پایان سال
 73داشته است.از طرف دیگر اعداد و ارقام نشان می دهد که در سال  73حدود %88کل بازار ،سهم شرکت های فروشگاه های
زنجیره ای است و با توجه به میزان فروش شرکت حدود  85/3درصد سهم بازار صنعت را در اختیار دارد .این سهم در شش ماهه 79
به 88/0درصد رسیده است.
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سهم بازار افق کوروش از کل اندازه بازار FMCG
سهم افق کوروش از صنعت فروشگاههای زنجیره ای

محصوالت و خدمات شرکت
محصوالت شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش در چند بخش در سطح کالن با عنوان گروه کاال دسته بندی می شوندکه به
شرح ذیل می باشد:

از میان گروه کاالهای فوق ،کاالهای خشک و کاالهای یخچالی سهم باالتری از میزان فروش دارند و از اهمیت باالتری برای
شرکت برخوردار هستند.تمام محصوالت شرکت از طریق شبکه توزیعی شعب و یا فروشگاههای فرانچایز به فروش می رسند.
بررسی درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده شرکت
مقایسه در آمدهای عملیاتی و بهای تمام شده شرکت طی سنوات گذشته در نمودار زیر نشان داده شده است .درآمد عملیاتی و بهای
تمام شده شرکت در سال  73به ترتیب معادل  77.577و  74.857میلیارد ریال بوده است.

روند ماهانه فروش خالص شرکت از ابتدای سال  74تا شهریور  79در نمودار زیر نشان داده شده است .فروش شرکت در ماههای
فروردین کمتر و در اسفند بیشتر از سایر ماههای سال می باشد.

از آنجایی که مجموعه گلرنگ سهامدار این شرکت می باشد لذا محصوالت آن توسط شرکت فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش
نیز به فروش می رسد .در سال  73حدودا  70درصد مبلغ فروش شرکت ناشی از فروش محصوالت گلرنگ بوده است.

برنامه های آتی شرکت
برنامه اصلی توسعه شرکت ،افزایش تعداد فروشگاهها و افزایش سهم از بازار می باشد که این مهم عمدتا از طریق اجاره فروشگاهها و
اعطای نمایندگی( فرانچایز) انجام می شود.لذا منابع سرمایه ای از محل منابع داخلی و در صورت لزوم افزایش سرمایه تامین خواهد
شد .از طرف دیگر با توجه به این که ماهیت فعالیت شرکت خرید موجودی کاال به صورت نسیه و فروش نقدی کاال می باشد ،همواره
سطح مطلوبی از نقدینگی در اختیار شرکت قرار دارد.

صورت های مالی شرکت در  5سال گذشته و 6ماهه ابتدایی سال 79
ترازنامه
دارایی های 0ساله شرکت و همچنین دوره 3ماهه منتهی به شهریور 79در جدول زیر نشان داده شده است.همانطور که مشخص
است به طور متوسط  08درصد دارایی های جاری شرکت را موجودی مواد و کاال تشکیل می دهد.

بدهی ها و حقوق صاحبان سهام شرکت نیز در همین مدت به شرح جدول زیر است .شرکت مطابق با آخرین صورت های مالی به
ازای هر سهم  198ریال سود انباشته دارد.

صورت سود و زیان شرکت
صورت سود و زیان شرکت طی سالهای  77تا  73در جدول زیر نمایش داده شده است .همانطور که مشخص است سود خالص شرکت
در این چند سال روند صعودی داشته و از مبلغ  8.378میلیون ریال در سال  77به  783.957میلیون ریال در پایان شش ماهه منتهی
به شهریور  79رسیده است.

بررسی وضعیت مالی شرکت
بررسی سودآری شرکت نشان می دهد که سود خالص آن در این چند سال روند صعودی داشته و از مبلغ  8.378میلیون ریال در سال
 77به  783.957میلیون ریال در پایان شش ماهه منتهی به شهریور  8879رسیده است.

حاشیه سود ناخالص شرکت از  80/4درصد در سال  77به  81/3درصد در شش ماهه ابتدایی سال  79رسیده است که نشان از روند
رو به رشد شرکت دارد.روند حاشیه سود ناخالص شرکت طی سنوات گشته در نمودار زیر ترسیم شده است.

شرکت در 7ماهه سال  79به ازای هر سهم  8.913ریال سود ساخته است که نسبت به دوره مشابه قبل رشد قابل توجه 878درصدی
داشته است .شرکت در سال  73به ازای هر سهم  314ریال سود ساخته است که با در نظر گرفتن افزایش سرمایه 455درصدی
شرکت رشد سود هر سهم 810درصد نسبت به سال  70بوده است.از نکات مثبت شرکت شدت گرفتن روند رشد شرکت در دو سال
اخیر و همزمان با بیشتر شدن تعداد فروشگاهها می باشد .شرکت مطابق با آخرین صورت های مالی 7ماهه به ازای هر سهم 8.983
ریال سود انباشته دارد که نسبت به ابتدای سال رشدی 839درصدی داشته است .پیش بینی می شود شرکت تا پایان سال  79به ازای
هر سهم  8.174ریال سود بسازد و برآورد می گردد سود هر سهم شرکت در سال  8.038 71ریال باشد.
ریسک های شرکت
ریسک های شرکت به طور خالصه عبارتند از:
 ورود شرکت های خارجی به صنعت ریسک ناشی از سرعت تامین کاال از سوی تامین کنندگان ریسک های سیاسی ناشی از تحریم کاالها ریسک افزایش نرخ اجاره ملکارزش گذاری شرکت
برای ارزش گذاری شرکت تنها از مدلهای مبتنی بر تنزیل جریانات نقدی استفاده شده است زیرا ماهیت شرکت دارایی محور نبوده و
فروشگاههای شرکت به صورت اجاره ای و فرانچایز می باشد لذا مدل های مبتنی بر دارایی همانند ارزش جایگزینی قابلیت استفاده
نداشته و از مدل تنزیل جریانات نقدی آزاد حقوق صاحبان سهام( )FCFEو تنزیل سود تقسیمی ( )DDMبرای ارزش گذاری سهام
شرکت استفاده شده است .از مدل  DDMهر سهم شرکت برابر  74.588ریال و از مدل  FCFEهر سهم شرکت  71.048ریال برآورد
می گردد.میانگین روش های گفته شده نشان می دهد که برآورد ارزش هر سهم شرکت برابر 73.719ریال خواهد بود .همچنین با
توجه به پیشبینی سود شرکت در سال  71از روش  P/Eارزش هر سهم شرکت با  3P/Eبرابر  78.833ریال برآورد می گردد .شرکت
قصد دارد 0درصد از سهام خود را در بازار دوم بورس در رنج قیمتی  83555تا  83705ریال عرضه نماید که به نظر قیمت جذابی برای
عرضه اولیه می باشد.

کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان
فهیمه رستمیان
بهمن ماه 7979

