
نایرامنگنزمعادنگزارش مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت 

شرکت مدیریت سرمایه بیمه سالمت ایرانیان
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ترکیب سهامداران

درصد سهام(میلیون سهم)تعداد سهام نام سهامدار

%59340شرکت تکادو

%1449مجتمع نگین معادن احیاشرکت 

%74351سایر سهامداران

%1،480100جمع

معادننامبا1342سالدرایرانمنگنزمعادنشرکت

شرکتنام1360سالدروشدتاسیسشاهرخمنگنز

.یافتتغییرایرانمنگنزمعادنبه

اتعملیطرح هایاجرایوتهیهشرکتفعالیتموضوع

استیمعدنموادفرآوریوتغلیضاستخراج،اکتشافی،

.می باشدمنگنزسنگشرکتاصلیمحصولو

استخراجگروهدرشرکتسهام،1381سالدر

بهاداراوراقوبورسسازماندرفلزیکانه های

حالدربورسدومبازاردرهم اکنونوشدپذیرفته

.استمعامله

معرفی شرکت

معادن شرکت

(نت)ذخیره قطعی بر اساس پروانه (تن)ه استخراج سنگ منگنز ساالنه طبق پروان(سال)مدت بهره برداری نام معدن

2594,5005,000,000معادن منگنز و نارچ

84,00040,260معدن منگنز شهرستانک

10200,00018,000,000معدن شن و ماسه
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صورت و سود و زیان

حاشیه سود 

1400سال 1399سال 1398سال 1397سال 1396سال حاشیه سود

TTM70%72%66%55%24حاشیه سود ناخالص%

TTM66%69%62%49%12حاشیه سود عملیاتی%

TTM61%71%61%45%17حاشیه سود خالص%

1400سال 1399سال 1398سال 1397سال 1396سال واحددوره مالی

فروش

میلیون ریال

279,980 642,798 1,012,230 1,866,221 3,483,722 

(1,040,388)(526,359)(343,853)(288,031)(213,718)بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 2,443,334 1,339,862 668,377 354,767 66,262ناخالص( زیان)سود 

(136,898)(78,483)(54,379)(43,372)(32,788)اداری و تشکیالتی, هزینه های عمومی

 0 19,768 11,158 1,017 0ی عملیاتی( هزینه ها)خالص سایر درامدها 

 2,306,436 1,281,147 625,156 312,412 33,474عملیاتی( زیان)سود 

(4,734)(2,367) 0(487)(16,941)هزینه های مالی

 189,924 255,817 83,649 26,321 33,332خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی
خالص عملیات در حال تداوم قبل از ( زیان)سود 

 2,491,626 1,534,597 708,805 338,246 49,865مالیات

(361,242)(215,077)(93,559)(47,730)(1,734)مالیات

 2,130,384 1,319,520 615,246 290,516 48,131خالص عملیات در حال تداوم( زیان)سود 

 2,130,384 1,319,520 615,246 290,516 48,131خالص( زیان)سود 

 1,480,000 1,480,000 202,400 202,400 202,400سرمایه

 1,439 892 416 196 33ریالسود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه
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1400عملکرد ماهانه شرکت در سال 
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فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند

1400مقدار تولید و فروش محصول سال 

(تن)تولید سنگ منگنز  (تن)فروش سنگ منگنز 

154،559
213،342 209،141
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287،808 251،592 290،293
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320،727 319،504
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فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند

1400درآمد کل ماهانه سال 

(میلیون ریال)کل درآمد ماهانه  (میلیون دالر)کل درآمد ماهانه 
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:مجمعدرشدهعنوانمطالباهم

.داردمنگنزآیندهسال25ازبیشتاشرکتکهاستمعنیبداناینواستموجوداستخراجقابلذخیرهتنمیلیون5حاضرحالدر❖

.شداضافهکمنگنزمشتریانجمعبهشرکتاینوشدبستهمحصولفروشجهتایرانیانزرندفوالدباقراردادیگذشتهسالدر❖

.می شوداستفادهبلندکورهشارژدردانهدرشتمنگنزسنگ❖

.استنکردهایجادشرکتتولیدفراینددرتغییریجاری،سالدرهفتهدرروز2برققطعیوشدهخریداریمگاواتی1.2ژنراتوردیزلیک❖

.شدخواهدتمدیدپهنهکاهشبدونپروانهاینشرکت،اکتشافیکارهایبهتوجهباوشودتمدیدباید1403سالدرگارچمعدنپروانه❖

عمقدراکتشافپیروزی،معدندرحاضرحالدر.شدخواهداضافهمغزه گیریهزینهمیلیون6اکتشاف،عمقمترهرافزایشباباال،عمق هایدر❖

.می شودانجاممتری1100

.استرسیدهدرصد17بهسهمایناالنولینبودهباالچندانشرکتشدهتمامبهایدردولتیحقوقسهم❖

.می شوندفرآورینیستندفروشمناسبکه18زیرعیاربامحصوالتونداردوجودشرکتمحصوالتدرعیارافت❖

.بردباالگذشتهسالدررامحصولنرخشرکت،محصولبرایتقاضاوفوالدشمشنرخافزایش❖

.شدتقسیمسهامدارانبین(خالصسوددرصد50معادل)ریال720سهمهرازایبهمجمعپایاندر❖

اهم نکات با اهمیت مطرح شده در مجمع
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