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بر اساس واژهنامه تعاریف " پارسکیان" رتبه ( AA-بلند مدت) نشاندهنده احتمال خیلی پایین ریسک

نوع رتبه بندی :درخواست شده

اعتباری و توانمندی قوی و باال برای پرداخت به موقع تعهدات می باشد و این توانمندی به طور قابل
مالحظهای در برابر رویدادهای قابل پیشبینی آسیب پذیر نیست .رتبه(کوتاه مدت)  A1نشاندهنده

موضوع رتبهبندی :رتبه بندی ناشر
شیوه نامه:

توانمندی قوی برای بازپرداخت به موقع تعهدات در بازه کوتاهمدت میباشد.

رتبه بندی اعتباری

رتبهبندی صورت گرفته براساس اطالعات صورتهای مالی حسابرسی شده سال  1931و همچنین

شرکتها

صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 91شهریورماه(1931بررسی اجمالی توسط حسابرس مستقل)
و سایر اطالعات کمی و کیفی دریافتی از شرکت تا تاریخ اعالم رتبه میباشد .شرکت دارای استحکام
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مالی(ساختار سرمایه) مناسبی بوده و عالوه بر این افزایش سرمایه صورت گرفته در ابتدای سال
 1931نسبتهای اهرمی آن را بهبود می دهد .مضافا نسبتهای سود آوری شرکت بدلیل رشد قابل
توجه فروش آن در سال  1931بهبود قابل توجهی یافته و در وضعیت بسیار مناسبی می باشد .در
سال  1931تعدادی از طرحهای توسعه شرکت به بهره برداری رسیده که عالوه بر تکمیل زنجیره
ارزش و کاهش ریسک تجاری در رشد سودآوری شرکت نیز موثر واقع شده است .موقعیت ممتاز
شرکت از نظر دسترسی به مواد اولیه و بازار مصرف محصوالت تولیدی و همچنین طرحهای توسعه
ای در دست انجام ،شرکت را از نظر ریسک تجاری در شرایط خوبی قرار داده و جهش فروش شرکت
و توان صادراتی محصوالت باعث تقویت این امر شده است .ساختار گروه و حوزه فعالیت شرکتهای
تابعه و وابسته که عمده نیازمندیهای عملیاتی شرکت را تامین می نمایند به همراه ساختار سازمانی،
مدیریتی ،سیستمها و فرایندهای داخلی مناسب ،باعث شده ریسک عملیاتی شرکت در شرایط خوب
ارزیابی گردد.

ردباره ش کرت
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر(سهامی عام) در تیرماه سال  1919نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران
ثبت و در شهریورماه همان سال سهام آن با نماد "کگل" در بورس تهران عرضه عمومی گردید .عمده فعالیت
اصلی شرکت اکتشاف ،استخراج و بهرهبرداری از معدن گل گهر و تولید کنسانتره ,گندله وآهن اسفنجی می
باشد .این شرکت دارای سه واحد اصلی تولیدی شامل عملیات معدن کاری ،خطوط تولید کنسانتره و
گندلهسازی بوده که سهم بازاربالغ بر  04درصد در تولید سنگ آهن 91 ،درصددر تولید کنسانتره و  90درصد
در تولید گندله کشور را دارا می باشد .در حال حاضر شرکتهای سرمایهگذاری امید ،سرمایهگذاری توسعه
معادن و فلزات و فوالد مبارکه به عنوان سهامداران عمده شرکت محسوب میشوند .شرکتهای تولید کننده
فوالد از جمله فوالد مبارکه ،فوالد هرمزگان و فوالد کاوه جنوب کیش از عمده ترین مشتریان محصوالت شرکت
بوده ضمن اینکه بخش کمی از محصوالت نیز به خارج از کشور صادر میگردد.
رتبهاعتباری منتشره منعکسکننده یک ارزیابی مستقل ،حرفهای و بیطرفانه نسبت به ریسک اعتباری ناشر بوده و توان و تمایل ناشر به ایفای تعهدات خود را نشان می دهد .اظهارنظر پارسکیان به هیچ
عنوان توصیهای برای خرید و فروش و یا نگهداری اوراق بهادار (ناشر) مورد رتبه بندی نمی باشد و هیچگونه اظهار نظری در خصوص ارزش اوراق مرتبط با ناشر را شامل نمی شود .محتویات این بیانیه
می بایست به همراه گزارش رتبه بندی منتشره مرتبط با آن و با لحاظ محتویات گزارش مذکور و بیانیه مسئولیت پارسکیان مورد استفاده قرار گیرد.
خدمات پارسکیان شامل رتبهبندی اعتباری شرکتها و انواع ابزاربدهی ،رتبهبندی صندوقها و رتبهبندی حاکمیت شرکتی و همچنین خدمات مشاورهای و آموزشی مورد نیاز سازمانها در خصوص رتبهبندی

اعتباری میباشد.

