
گزارش مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت نفت ایرانول

شرکت مدیریت سرمایه بیمه سالمت ایرانیان
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ترکیب سهامداران

درصد سهام(میلیون سهم)تعداد سهام نام سهامدار

%98049نشرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامی

%74037شرکت صندوق بازنشستگی کشوری

%28014سایر سهامداران

%2،000100جمع

بخشسهدرحاضرحالدرایرانولنفتشرکت

روغنپاالیشگاهتهران،سازیروغنپاالیشگاه

دربندیبستهوسازیظرفمجتمعوآبادانسازی

.استفعالیتحال

،لوب کاتدریافتباشرکتاینتولیدفرایند

انواعدتولیباوشدهآغازافزودنیموادووکیوم باتوم

.می رسدپایانبهموتورروغن

تهرانبورسدر1391سالدرشرکتسهام

ردفرابورسدومبازاردرهم اکنونوشدپذیرفته

.استمعاملهحال

معرفی شرکت

جایگاه شرکت در صنعت

سهم از مقدار فروش داخلیسهم از مبلغ فروش داخلینام شرکت

%38%32بهران

%25%27ایرانول

%24%26سپاهان

%13%15پارس
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صورت و سود و زیان

حاشیه سود 

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

TTM %24%29%17%21%30حاشیه سود ناخالص

TTM %22%24%13%17%22حاشیه سود عملیاتی

TTM %18%21%10%13%16حاشیه سود خالص

13961397139813991400واحددوره مالی

فروش

میلیون ریال

12,944,707 20,919,381 30,623,002 51,595,247 87,924,868 

(66,680,693)(36,534,778)(25,341,376)(16,505,656)(9,072,135)بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 21,244,175 15,060,469 5,281,626 4,413,725 3,872,572ناخالص( زیان)سود 

(2,385,115)(1,889,165)(1,457,654)(1,402,872)(949,290)اداری و تشکیالتی, هزینه های عمومی

 679,363(855,868) 83,586 567,763(26,975)ی عملیاتی( هزینه ها)خالص سایر درامدها 

 19,538,423 12,315,436 3,907,558 3,578,616 2,896,307عملیاتی( زیان)سود 

(1,870,249)(1,229,126)(847,533)(476,394)(390,262)هزینه های مالی

 485,699 553,714 316,920 154,516 12,785خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

 18,153,873 11,640,024 3,376,945 3,256,738 2,518,830خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات( زیان)سود 

(2,181,134)(950,685)(354,451)(478,089)(397,567)مالیات

 15,972,739 10,689,339 3,022,494 2,778,649 2,121,263خالص عملیات در حال تداوم( زیان)سود 

 15,972,739 10,689,339 3,022,494 2,778,649 2,121,263خالص( زیان)سود 

 2,000,000 2,000,000 2,000,000 0 2,000,000سرمایه

 7,986 5,345 1,511 1,389 1,061ریالسود 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

مقدار تولید و فروش انواع روغن

(متر مکعب)مقدار تولید انواع روغن  (متر مکعب)مقدار فروش انواع روغن 

3،846،988

8،080،016

4،485،108 5،492،872
5،752،825

9،614،569
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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

کردخواهداضافهشرکتسودبهدرصد10رسید،خواهدبهره برداریبهامسالاحتماالکهموم گیریواحدپروژه.

اضافهو(زسوهیدروکربنجایبهبرقیخودروهایسمتبهحرکت)خودروتکنولوژیتغییردلیلبهآیندهسالچنددرصنعتاندازچشم

.نیستروشنچندانخوراک،کمبودوآیندهسالدویایکطیخصوصیودولتیشرکتچندشدن

استشدهتعریف3و2گریدهایتولیدبرایتومانمیلیارد500وهزار2هزینهباساله2/5پروژه ایصنعت،مشکالتحلبرای.

تولیدبهقادرامکاناتوزیرساخت هاعلتبهایرانولنفتومی باشندآنکردنواردبهمجبورواستشرکت هاهمهنیازموردکهگریدهایی

.بودخواهدآن

شودمنتقلبورسبهفرابورسازداردقصدجدیدسالدرشرکت.

روغنبرایصادراتیعوارض،1400ماهدیدرجدیدابالغیهطبقامانبودندصادراتیمالیاتمشمولگذشتهسالتااکسترکتوپایهروغن

دهآینسالبرایومی باشدعوارضاینگرفتننظردربامالی،صورت هایدرشرکتمالیاتمیلیارد200ومی شوداعمالاکسترکتوپایه

.شدخواهداعمالنیز

اهم نکات با اهمیت مطرح شده در مجمع
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:مجمعدرشدهعنوانمطالباهم

می کندمصرفاولیهموادخریدبرایراخودصادراتیارزدرصد25-30شرکت.

زمستانبهنسبت1401بهاردرسودحاشیهکاهشباعثکهاسترسیدهتومانهزار18بهتومانهزار11ازاسفندماهازلوب کاتنرخ

.شدخواهد1400

اینبااامبودبیشترینرخافزایشنیز،حمایتسازماننظرحتیونیستشرکترضایتموردموتوریروغن هایدرصدی25نرخافزایش

.کنداقداملوب کاتنرخفرمولاصالحبرایداردتصمیموبودنخواهدنرخافزایشدنبالبهدیگرشرکتوجود

آمدهوجودبهخرداحتکارپدیدهبازار،تورمیانتظاراتواولیهموادنرخافزایشعلتبهوداردرانرخافزایشکششحاضرحالدربازار

.است

بردخواهدباالراسودحاشیهوبودخواهدشرکتنفعبهنفتنرخکاهش.

شدتقسیمسهامدارانبین(خالصسوددرصد96معادل)ریال7650سهمهرازایبهمجمعپایاندر.

اهم نکات با اهمیت مطرح شده در مجمع
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