
فروسیلیس ایرانگزارش 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

%1،44636کارآفرینان صنعت ذوب فلزاتشرکت 

%3118شخص حقیقی

%2،24356سایر سهامداران

%4،000100جمع

احداثمنظوربه1361سالدرایرانفروسیلیسشرکت

ازپسودرسیثبتبهوتشکیلفروآلیاژهاتولیدکارخانه

.دشمنتقلسمنانشهرستانبهشرکتمرکزمدتی،

تظرفیباکارخانهازآزمایشیبهره برداری1374سالدر

.شدآغازسالدرفروسیلیسیمتنهزار25اسمی

بهخاصسهامیاز1374سالدرشرکتحقوقینوع

فروسنمادبا1376سالدرمتعاقباوتغییرعامسهامی

رجدبورسسازماننزدشدهثبتشرکت هایفهرستدر

.استمعاملهحالدربورساولبازاردرهم اکنونو

معرفی شرکت

جایگاه شرکت در صنعت

سهم از تولید داخل(تن)ظرفیت نام شرکت

%31 60,000شرکت صنایع فروآلیاژ ایران

%16 32,000شرکت آهن و سیلیس آذرخش

%13 25,000شرکت فروسیلیس ایران

%12 24,000شرکت فروسیلیس غرب پارس

%10 20,000شرکت فروآلیاژ آسا آذرین

%6 12,000شرکت فروسیلیسیم خمین

%12 23,200سایر شرکت ها
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2

صورت و سود و زیان

حاشیه سود 

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

TTM %57%51%32%42%27حاشیه سود ناخالص

TTM %53%51%25%39%23حاشیه سود عملیاتی

TTM %50%49%24%30%12حاشیه سود خالص

13961397139813991400واحددوره مالی

فروش

میلیون ریال

805,027 1,803,943 2,596,229 5,218,120 10,395,405 

(4,505,795)(2,534,017)(1,753,576)(1,044,934)(588,211)بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 5,889,610 2,684,103 842,653 759,009 216,816ناخالص( زیان)سود 

(454,745)(345,558)(239,027)(92,883)(50,852)اداری و تشکیالتی, هزینه های عمومی

 52,938 304,906 51,580 35,568 17,616ی عملیاتی( هزینه ها)خالص سایر درامدها 

 5,487,803 2,643,451 655,206 701,694 183,580عملیاتی( زیان)سود 

(95,942)(53,285)(85,688)(24,145)(51,003)هزینه های مالی

 319,413 194,712 145,035(56,688)(11,302)خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

 5,711,274 2,784,878 714,553 620,861 121,275خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات( زیان)سود 

(474,003)(211,230)(93,194)(86,788)(24,999)مالیات

 5,237,271 2,573,648 621,359 534,073 96,276خالص عملیات در حال تداوم( زیان)سود 

 5,237,271 2,573,648 621,359 534,073 96,276خالص( زیان)سود 

 4,000,000 4,000,000 874,491 874,491 874,491سرمایه

 1,309 643 155 134 24ریالسود 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

فروسیلیسیممقدار تولید و فروش 

(تن)تولید فروسیلیسیم  (تن)فروش فروسیلیسیم 

643،711 662،784
719،831

472،603 392،698
677،601
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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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سالتابستاندراحتماالکهانجامیدخواهدطولبهماه3حدوداورهالاینواستشدهتامینشرکتآیندهسالاورهالبراینسوزقطعات❖

.شدخواهدمتوقفشرکتمحصولتولیداورهالاینطیدروشودانجامآینده

حدوددرفروستوسعهطرحهزینهکهمی باشدتومانمیلیارد1300تا1200حدوددرفروسیلیسیمتنیهزار25طرحیکراه اندازیهزینه❖

.می شودراه اندازیآیندهماه30طیواستمبلغایندرصد50

.استتهپرداختوسعهطرحپیاده سازیبهآن،احداثدرسرمایه گذاریجایبهشرکتنیروگاه،سوختتامینپیرامونمشکالتدلیلبه❖

.شدخواهدتولیدتنهزار25ازکمتراحتماالامااستشدهبرآوردقبلسالاندازهتقریباشرکت،بودجهدرفروسیلیسیمامسالتولیدمقدار❖

درصد40باحاضرحالدرشرکتتابستان،دربرقمشکالتدلیلبهومی باشدتومان550حدوددرحاضرحالدرشرکتمصرفیبرقنرخ❖

.استتولیدبهمشغولخودظرفیت

.می باشدکشوراینتوسطقیمتدامپینگوروسیهتحریمدلیلبهفروسیلیسیمجهانیقیمتکاهش❖

.شودکمترشرکتسرمایهافزایشطریقازاحتماالکهبودخواهددرصد25شرکتامسالمالیات❖

.شدتقسیمسهامدارانبین(خالصسوددرصد53معادل)ریال700سهمهرازایبهمجمعپایاندر❖

اهم نکات با اهمیت مطرح شده در مجمع
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