
دکاشی و سرامیک الونگزارش 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

%27168سرمایه گذاری صدر تامینشرکت 

%12932سایر سهامداران

%400100جمع

1363سالدرالوندسرامیکوکاشیصنایعشرکت

ثبتهبشرکت هاثبتادارهدرنوپارسکاشینامبا

وکاشیصنایعبهشرکتنام،1367سالدر.رسید

.یافتتغییرالوندسرامیک

مربعمترمیلیون8.3شرکت،تولیدعملیظرفیت

.دمی باشسالدرپرسالنودیوارکف،کاشیانواع

بهاداراوراقبورسدر1373سالدرشرکت

دومبازاردرهم اکنونآنسهاموشدپذیرفته

.استمعاملهحالدربورس

معرفی شرکت

وضعیت صنعت

ان میزان تولید کاشی در جه
(میلیون متر مربع)

میزان تولید کاشی در ایران 
(میلیون متر مربع)

میزان صادرات کاشی ایران 
(میلیون متر مربع)

عمده مقاصد صادراتی 
ایران

عراق، بحرین، پاکستان16،000449179
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صورت و سود و زیان

حاشیه سود 

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

TTM %27%26%20%25%22حاشیه سود ناخالص

TTM %25%25%18%18%13حاشیه سود عملیاتی

TTM %19%22%12%13%7حاشیه سود خالص

13961397139813991400واحددوره مالی

فروش

میلیون ریال

1,199,945 1,609,834 2,017,972 3,580,140 5,888,270 

(4,321,292)(2,667,146)(1,607,497)(1,200,537)(934,304)بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 1,566,978 912,994 410,475 409,297 265,641ناخالص( زیان)سود 

(143,116)(96,608)(96,339)(96,152)(84,188)اداری و تشکیالتی, هزینه های عمومی

 41,423 92,535 55,873(24,770)(21,516)ی عملیاتی( هزینه ها)خالص سایر درامدها 

 1,465,285 908,921 370,009 288,375 159,937عملیاتی( زیان)سود 

(48,786)(64,125)(69,729)(48,451)(56,752)هزینه های مالی

(98,621) 24,003 1,714 17,133 2,279خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

 1,317,878 868,799 301,994 257,057 105,464خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات( زیان)سود 

(213,625)(77,703)(51,248)(43,386)(22,224)مالیات

 1,104,253 791,096 250,746 213,671 83,240خالص عملیات در حال تداوم( زیان)سود 

 1,104,253 791,096 250,746 213,671 83,240خالص( زیان)سود 

 399,795 399,944 400,000 400,000 400,000سرمایه

 2,761 1,978 627 534 208ریالسود 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

1400و فروش ماهانه سال تولید 

(هزار متر مربع)میزان تولید کاشی  (هزار متر مربع)میزان فروش کاشی 
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فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند

1400مبلغ فروش ماهانه سال 

(میلیون ریال)مبلغ فروش ماهانه  (میلیون دالر)مبلغ فروش ماهانه 
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:مجمعدرشدهعنوانمطالباهم

.می گیردانجامسالهرعیدتعطیلیایامدرمعموالعملیاتاینودادندانجاماورهالعملیاتفروردیندرشرکتکارخانه هایتمام❖

.بودخواهدباالتر1400زمستانبهنسبتنیزشرکتسودحاشیهوبودندشرکتبودجهازباالترشاخصه هاهمه یامسال،ابتداییماهه3در❖

. باشندمیداخلینرخ هایازپایین ترقاچاق،ازجلوگیریدلیلبهولیمی یابندافزایشداخلینرخ هایباهمزمانشرکتصادراتینرخ های❖

.استکارخانهدربشدهتمامبهایاساسبرشرکتاولیهموادخریدمبنای❖

.می باشدکارخانهدرباز،(صادراتیوداخلیازاعم)شرکتفروش هایکلیه ی❖

.داردروسیهدرپایداریبازارکهاستصنعتدرشرکتیتنهاومی باشددالر6.5تا4.5شرکتصادراتینرخ هایمیانگین❖

.استکارخانهدربهبودبرنامهپیاده سازیعلتبهشرکت،مصرفیپالتمیزانشدنکمتر❖

ازرحطاینکهصورتیدروداردطرحاولیهموادتامینواجرانوعبهبستگیشرکت،فروشمیزانبرمسکنمیلیون4ساختطرحتاثیر❖

.نمی پذیردآنازتاثیریکلوندشرکتکند،استفادهپایینکیفیتباکاشی

.شدتقسیمسهامدارانبین(خالصسوددرصد96معادل)ریال2650سهمهرازایبهمجمعپایاندر❖

اهم نکات با اهمیت مطرح شده در مجمع
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