
فوالد مبارکه اصفهانگزارش مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت 

شرکت مدیریت سرمایه بیمه سالمت ایرانیان
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ترکیب سهامداران

درصد سهام(میلیارد سهم)تعداد سهام نام سهامدار

%50.317سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

%31.511سهام عدالت

%3010شرکت توسعه سرمایه رفاه

%181.262سایر سهامداران

%293100جمع

صورتبه1369سالدراصفهانمبارکهفوالدشرکت

به1372سالدروشدتاسیسخاصسهامیشرکت

.رسیدبهره برداری

6.75ظرفیتباحاضرحالدرمبارکهفوالدشرکت

1.7و(سباومبارکهفوالد)گرمکالفتنمیلیون

.استفعالیتحالدرسردکالفتنمیلیون

بهاداراوراقبورسدر1385سالدرشرکتسهام

حالدربورساولبازاردرهم اکنونوشدهپذیرفته

.استمعامله

معرفی شرکت

سهم از تولید کشور

سهم از تولید کشور(میلیون تن)تولید شرکت نام محصول

%6.713گندله

%7.326آهن اسفنجی

%7.936شمش فوالدی
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صورت و سود و زیان

حاشیه سود 

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

TTM %52%48%42%47%46حاشیه سود ناخالص

TTM %50%46%39%51%43حاشیه سود عملیاتی

TTM %58%49%38%52%38حاشیه سود خالص

13961397139813991400واحددوره مالی

فروش

میلیون ریال

158,021,839 234,757,238 391,458,791 774,036,745 1,456,266,489 

(701,949,251)(406,302,318)(225,458,652)(124,803,148)(85,261,468)بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 754,317,238 367,734,427 166,000,139 109,954,090 72,760,371ناخالص( زیان)سود 

(32,283,996)(18,679,133)(11,938,176)(7,692,537)(6,870,013)اداری و تشکیالتی, هزینه های عمومی

 12,254,291 6,356,145(1,475,350) 17,076,969 1,403,184ی عملیاتی( هزینه ها)خالص سایر درامدها 

 734,287,533 355,411,439 152,586,613 119,338,522 67,293,542عملیاتی( زیان)سود 

(24,945,630)(30,243,308)(14,710,422)(10,253,754)(11,052,537)هزینه های مالی

 182,146,885 90,009,897 31,122,266 23,084,419 9,823,018خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

 891,488,788 415,178,028 168,998,457 132,169,187 66,064,023خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات( زیان)سود 

(51,182,605)(32,403,017)(21,038,649)(9,864,015)(5,747,241)مالیات

 840,306,183 382,775,011 147,959,808 122,305,172 60,316,782خالص عملیات در حال تداوم( زیان)سود 

 840,306,183 382,775,011 147,959,808 122,305,172 60,316,782خالص( زیان)سود 

 293,000,000 293,000,000 293,000,000 209,000,000 75,000,000سرمایه

 2,868 1,306 505 417 206ریالسود 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

(هزار تن)میزان تولید محصوالت 

محصوالت گرم محصوالت سرد محصوالت پوشش دار

90,854,065

124,500,980
121,298,880

114,212,036

89,402,622

120,578,768
126,484,725 127,066,952

135,292,297
132,919,081 127,470,667
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فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند

مبلغ کل فروش

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

پیشرفتدرصد35پروژه،شروعازماه4.5ازبعدحاضرحالدرکهداردمگاواتی914ترکیبیسیکلنیروگاهیکاحداثبرنامهشرکت❖

سالدربرقمگاواتمیلیون3تولیدبهقادروداشتخواهدمگاواتی750عملیظرفیتخود،فعالیتاولسالدرنیروگاهاین.استداشته

خودتضمیننیرووزیرنیروگاه،اینمورددر.رسیدخواهدنیزمگاواتمیلیون6بهنیروگاهبرقتولیداول،سالازپس.بودخواهداول

.استدادهراآنبودنمصرف

لکوموتیوعدد3تا2ماهانهشرکتراستاهمیندرکند؛منتقلشرکتبهکشورمختلفنقاطازرااولیهموادتنمیلیون20ازبیشبایدشرکت❖

.استشدهتولیدمدارواردلکوموتیودستگاه8حاضرحالدر.برسدلکوموتیوعدد50بهمجموعدرتاکردخواهدتامین

.ی باشدمبانکیسیستمواحدذینفعسقفازباالترکهمی باشدتومانمیلیاردهزار25کنددریافتتسهیالتاستقرارشرکتکهعددیسقف❖

.تاسحاکمیتاعمالدنبالبهبیشترونیستمدتکوتاهبازدهییانقدیسوددریافتدنبالبهسرمایه گذاریحوزهدرشرکت❖

وتجدیدپذیراهنیروگدنبالبهشرکتمنظورهمینبهدهد؛انجامصادراتنمی توانددیگرنرود،کربنکمفوالدتولیدسمتبهشرکتاگر❖

اهم نکات با اهمیت مطرح شده در مجمع
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.استتولیداصالح

.می باشدتومانمیلیارد460سنگان،فوالدراه اندازیبرایسرمایه گذاریهزینهباقی مانده❖

.دارددیگرمگامدول2بهنیازبخورد،اسفنجیآهنتامینمشکلبهشرکتآنکهازقبل❖

کوتاهنزولیرونداینواستچینبهمربوطروسیه،توسطقیمتشکسترغمعلیفوالدزنجیرهجهانیقیمتکاهشوجهانیبازارمشکالت❖

وشودعیینتتقاضاوعرضهتالقیطریقازقیمت هاکهمی کندکنترلراکاالبورسدرعرضهطوریشرکتراستا،همیندر.بودنخواهدمدت

.بگیردفاصلهجهانیقیمت هایاز

.استبودهدالرCIS،420اسلبنرخآخرین❖

.شدخواهدتعیینساالنهصورتبهنرخوثابتتناژقراردادایندر.استبستهخوداولیهموادتامینبرایساله5قراردادشرکت❖

.شدتقسیمسهامدارانبین(اصلیشرکتخالصسوددرصد60معادل)ریال1700سهمهرازایبهمجمعپایاندر❖

اهم نکات با اهمیت مطرح شده در مجمع
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