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معرفی شرکت
شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در تاریخ  1388/06/16تاسیس و در تهران به ثبت رسید و در حال حاضر در  31استان و
 245شهر کشور بیش از  1100فروشگاه فعال و  6500نفر پرسنل دارد.
شرکت در تاریخ  97/05/14به سهامی عام تبدیل شد و در تاریخ  97/09/07با نماد افق در بازار دوم بورس اوراق بهادار درج گردید.
سهامدار عمده شرکت گروه مدیریت صنعت خرده فروشی کوروش ( سهامی خاص) می باشد.
این شرکت زیر مجموعه ای از هلدینگ گروه صنعتی گلرنگ میباشد و خود شرکت دارای دو زیر مجموعه به نام های شرکت سامان پویش
تامین و توسعه کش ت و صنعت کوروش است که درصد سرمایه گذاری در آنها به ترتیب  80و  20درصد میباشد و فعالیت آنها در زمینه
های تولید تجهیزات فروشگاهی و تولید و توزیع مواد غذایی است.

مراحل افزایش سرمایه شرکت
سرمایه اولیه شرکت 100میلیون ریال بوده و تاکنون شرکت  4مرحله افزایش سرمایه داده است که به شرح زیر است:
تاریخ افزایش سرمایه درصد افزایش سرمایه

سرمایه جدید

محل افزایش سرمایه

(میلیون ریال)
1390

 20.000درصد

20.000

مطالبات حال شده

1394

 1000درصد

200.000

مطالبات حال شده

1396

 250درصد

500.000

آورده نقدی و مطالبات حال شده

1396

 100درصد

1.000.000

آورده نقدی

نگاهی به صورتهای مالی شرکت



شرح

پیشبینی سال 97

97/06/31

96/12/29

درآمد عملیاتی

53.079.389

21.523.867

29.012.210

بهای تمام شده

43.093.141

17.509.708

24.301.865

سود ناخالص

9.986.248

4.014.159

4.790.345

سود عملیاتی

3.277.242

1.095.877

803.613

مالیات

588.780

219.012

161.205

سود خالص

2.748.462

916.702

684.027

سود هر سهم (ریال)

2748

916

684

فروش شرکت در سال  96نسبت به سال  95بیش از  78درصد و سود خالص آن نیز  185درصد رشد داشته است که علت آن را
میتوان در افزایش تعداد فروشگاه ها یافت به طوری که به گفته آقای ابراهیمی رئیس هیئت مدیره شرکت تعداد شعب از  550در
ابتدای  96به  903در پایان همان سال رسید یافت.



افق کوروش در  6ماهه  97توانسته به فروش بیش از  2100میلیارد تومانی برسد و با افزایش حاشیه سود و سهم درآمدهای غیر
عملیاتی حاصل از تبلیغات به سود بیش از  91میلیارد تومانی برسد که به ازای هر سهم  916ریال میباشد و رشدی نزدیک به 34
درصد را نسبت به  12ماهه  96نشان میدهد.

اهم نکات جلسه معارفه


افق کوروش در حال حاضر دارای  1142شعبه است که از این تعداد  185شعبه به صورت فرانچایز اداره میشود برنامه آتی شرکت
افزایش تعداد شعب فرانچایز در آینده است به طوری که تا سال  1400تعداد این نوع شعب به  2580عدد برسد
تفاوت شعب فرانچایز با سایر فروشگاه ها در این است که شرکت به افراد متقاضی اجازه استفاده از نام تجاری شرکت را میدهد و از نظر
حسابداری مالکیت شعبه در اختیار دارنده فرانچایز اما شرایط فروش مطابق قوانینی واحد و تمام تجهیزات و درآمد ها نیز
به شرکت تعلق دارد و سهم دارنده شعبه به صورت درصدی خواهد بود



تعداد شعب اجاره ای بسیار بیشتر از شعبه هایست که مالکیت آن با شرکت میباشد و قرارداد های اجاره به صورت پنج ساله هستند
و ریسک قابل توجهی از این محل متوجه شرکت نیست.



بخشی از سود شرکت از محل درآمدهای غیر عملیاتی حاصل از تبلیغات برند های مختلف حاضر در فروشگاه بدست میاید.



به گفته مدیر عامل حدود  25درصد محصوالت موجود در فروشگاه های شرکت متعلق به شرکتهای گروه میباشد.



افق برای سال مالی  97فروش کل را  5300میلیارد تومان و سود هر سهم را  2748ریال برآورد کرده است که این مقدار برای سال
آینده  8700میلیارد تومان فروش و  378تومان سود برای هر سهم توسط مسئولین شرکت پیشبینی شده است که مبنای این
پیشبینی رسیدن تعداد فروشگاه ها به  1600در سال  98است.



به گفته رییس هیئت مدیره شرکت ،تا پایان پاییزامسال 50 ،درصد سود و  60درصد مبلغ فروش محقق شده است.



علت اصلی رشد سود آوری شرکت در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش فروش حاصل از افتتاح شعب جدید بوده است.



یکی از برنامه های اصلی افق کوروش افزایش فروش اینترنتی و تقویت سیستم ارتباط با مشتری است.



شرکت تالش دارد تا شعب خارج از کشور خود را گسترش داده و با افزایش فروشگاه ها به عدد  4000تا سال  1404در بین 250
شرکت برتر در این صنعت در جهان قرار گیرد.



شرکت برنامه ای برای افزایش سرمایه در آینده نزدیک ندارد و سیاست تقسیم سود آن در مجمع تقسیم سود حداکثری است.

برنامه عرضه اولیه شرکت
شرکت دارای  1میلیارد سهم میباشد که  10درصد آن معادل  100میلیون سهم در بازار بورس عرضه اولیه خواهد شد.
زمان عرضه اولیه دقیقا مشخص نیست اما برخی از گمانه زنی ها از عرضه افق تا آخر ماه جاری حکایت دارد.
به گفته رئیس هیئت مدیره قیمت عرضه نا مشخص بوده و مراحل ارزش گذاری در حال طی شدن است .
با فرض شرکت  320هزار کد در عرضه اولیه حدود  310سهم به هر کد اختصاص خواهد یافت و با فرض عرضه در قیمت  1500تومان
نقدینگی مورد نیاز برای شرکت در عرضه اولیه افق  465هزار تومان خواهد بود.

