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 معرفی شرکت 

ای اعم از بطری، ظروف،  به منظور تولید انواع مصنوعات شیشه  1354 شرکت شیشه همدان در سال

انواع تولیدات وابسته به صنایع سیلیکات تاسیس گردید. محل کارخانه شرکت در  عایق پشم شیشه و 

  های آبلیمو، شربت، گالب، نوشابه شهرستان همدان واقع گردیده است و تولیدات آن شامل انواع بطری 

 باشد.های جار برای بسته بندی سس، ترشی جات و... میو شیشه 

ای از  باشند. بخش عمدهسازی و دارویی می ی، نوشابه های صنایع مواد غذایمشتریان محصول شرکت

درصد از تولید شرکت به کشور عراق و سایر   13 و تنها گردد تولیدات در داخل کشور مصرف می 

 گردد.کشورهای آسیای میانه و حوزه خلیج فارس صادر می 

با توجه به اینکه   باشد. تن می  75,000شرکت در حال حاضر دارای دو کوره جمعاً به ظرفیت اسمی 

احداث واحد سوم کارخانه به   عمر مفید یکی از دو کوره فعلی شرکت رو به اتمام است، طرح توسعه 

برداری از واحد سوم از سال . مطابق گزارشات توجیهی بهرهباشد در دست اجرا میتن   93,000ظرفیت 

 ریزی گردیده است. برنامه  1399

درصد از طریق    46درصد از محل منابع مالی داخلی و    54بصورت  تامین منابع مالی جهت طرح توسعه  

 دریافت تسهیالت ارزی اعالم گردیده است.

 

 ترکیب سهامداران 

. جدول زیر  استمیلیارد ریال  1,152مبلغ  1398 خرداد سرمایه شرکت در پایان سال مالی منتهی به 

 دهد.نشان می  31/03/1398سهامداران اصلی شرکت را در پایان سال مالی منتهی به  

 

 درصد مالکیت  تعداد )میلیون سهم( نام سهامدار

 51/15 178 گذاری سامانتوسعه سرمایه شرکت 

 74/7 89 شرکت بیمه سامان

 67/5 5/6 گذاری سامان فرهنگیانشرکت سرمایه

 72 818 سایر

 100 152/1 جمع
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 میزان تولید و فروش شرکت: بینیپیش 

گیرد. ظرفیت اسمی واحدهای تولیدی اول  میدر دو واحد تولیدی صورت  فعالیت شرکت    در حال حاضر

میزان تولید واقعی شرکت    98باشد. در سال مالی منتهی به خرداد  هزار تن می   35و    40و دوم به ترتیب  

کاهش میزان کشش مذاب  هزار تن بوده است. به دلیل پایان یافتن عمر استاندارد کوره واحد اول و    73

 جاری میزان تولید کمتری داشته باشد. کرده است که در سال بینیپیش شرکت آن، 

 گردیده است. بینیپیش های آتی به شرح زیر در جدول زیر میزان تولید و فروش شرکت در سال

 

139713981399140014011402 شرح 

63,285 74,22069,000110,800114,400123,350مقدار فروش کل 

883,7341,713,0322,576,9224,758,7175,650,3327,006,238 مبلغ کل 

 

 بهای تمام شده محصول: بینیپیش 

 زیر است. آتی به شرح جدولهای مصرف مواد مورد نیاز شرکت برای تولید محصول در سالبینی پیش

 1402 1401 1400 1399 1398 1397 شرح 

 202,279 163,132 137,390 74,399 69,589 45,318 پودرسیلیس 

 14,089 11,362 9,569 5,182 4,847 3,799 پودر آهک  

 15,650 12,621 10,630 5,756 5,384 3,723 پودرفلدسپات  

 667,271 538,135 453,218 245,425 229,558 118,701 کربنات سدیم  

 102,318 82,517 69,496 37,633 35,200 31,191 خرده شیشه  

 26,013 20,978 17,668 9,568 8,949 4,760 سولفات سدیم  

 349,646 281,979 237,483 128,601 2,084 1,270 سایر مواد اولیه  

 120,287 61,378 لوازم بسته بندی  
128,601 237,483 281,979 349,646 

 528 248 رنگ  

 1,377,265 1,110,725 935,454 506,563 476,426 270,388 مبلغ کل 

 

 

 دهد.می آتی را نشان های آن برای سال بینیپیش و  97جدول زیر بهای تمام شده شرکت را در سال 
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 1402 1401 1400 1399 1398 1397 شرح 

 1,377,265 1,110,725 935,454 506,563 476,426 270,388 مواد مستقیم مصرفی 

 502,377 436,849 379,869 330,321 254,093 196,444 دستمزد مستقیم  

 2,968,918 1,934,428 1,034,871 252,648 219,694 170,633 سربار ساخت  

 212,936- 171,727- 144,628- 78,319- 52,063- -49,183 های جذب نشده هزینه  

 2,393- 1,930- 1,625- 880- 585- 619- تغییرات کاالی در جریان   

 69,010- 55,655- 46,872- 25,382- 16,873- 3,779- شده تغییرات کاالی ساخته 

 4,564,221 3,252,691 2,157,068 984,952 880,692 583,884 جمع  

 

 صورت سود و زیان شرکت 

 گردد. می  بینیپیش با توجه به موارد یاد شده صورت سود و زیان شرکت به شرح جدول زیر 

 
 

 نکات حائز اهمیت تحلیل: 

  به  99کارخانه از سال مالی واحد سوم  ،  شرکت افزایش سرمایه  بر مبنای گزارش طرح توجیهی •

درصد ظرفیت    60با  و    1400باشد. در تحلیل حاضر تولیدات واحد سوم از سال  برداری می بهره

به ظرفیت کامل   1402بینی گردیده است که تا سال در محاسبات لحاظ گردیده است و پیش 

 تولید برسد. 

979899140014011402

883,7341,713,0322,576,9224,758,7175,650,3327,006,238درآمد عملیاتی

(3,271,885)(2,452,541)(1,784,905)(984,952)(880,692)(583,884)بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

299,850832,3401,591,9712,973,8113,197,7913,734,353سود ناخالص

(133,783)(116,333)(101,159)(87,965)(76,491)(63,011)هزینه فروش، اداری و عمومی

3,02035,3180000سایر عملیاتی

239,859791,1671,504,0062,872,6523,081,4583,600,570سود و زیان عملیاتی

(43,351)(66,208)(108,061)(3,048)(3,048)(7,576)هزینه  های مالی

107,446393,37799,462114,382131,539151,270سایر درآمدها و هزینه  های غیرعملیاتی

339,7291,181,4961,600,4202,878,9733,146,7883,708,488سود و زیان قبل از کسر مالیات

(370,849)(314,679)(287,897)(160,042)(154,655)(23,562)مالیات بر درآمد

316,1671,026,8411,440,3782,591,0762,832,1103,337,640سود خالص

1,0988911,2502,2492,4582,897سود هر سهم

288,0001,152,0001,152,0001,152,0001,152,0001,152,000سرمایه
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درصد    46تسهیالت ارزی برای خرید تجهیزات و ماشین آالت در خط سوم کارخانه که به میزان   •

است. در صورت تسعیر  ریال تسعیر گردیده    50,000باشد با نرخ ارز    از کل منابع مورد نیاز می 

 با نرخ ارز متفاوت، نتایج مربوط به محاسبه سود هر سهم تغییر قابل توجهی خواهد داشت.

 


