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مجمع عمومی عادی شرکت پتروشیمی فن آوران صبح روز سه شنبه 15 
تیر ماه در محل سالن تالش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تهران 
و بارعایت الزامات بهداشتی در جهت مقابله باشیوع بیماری کرونا برگزار 
شد. درابتدای مجمع و پس از رسمیت اجالس، محمد جواد بدری مدیرعامل 

شرکت پتروشیمی فن آوران به ارائه گزارش فعالیت هیئت مدیره پرداخت.

وی با اشاره به اهداف کالن ترسیمی در پتروشیمی فن آوران و مستند به 
بیانیه چشم انداز این شرکت در افق 1404، از تحقق پی در پی این اهداف، 
نظیر پایداری تولید، سودآوری و ارتقاء سطح ایمنی فعالیت های صنعتی 
با ثبت رکورد 34 میلیون نفرساعت بدون آتش سوزی و نیز 18 میلیون 

نفرساعت بدون حادثه خبر داد.
بدری انتخاب پتروشیمی فن آوران بعنوان صنعت سبز برای چندمین سال 
متوالی و قرار گرفتن در جمع صد شرکت برتر نخست ایرانی طی سه سال 
اخیر را در راستای چشم انداز ترسیمی و اهداف کالن تعریف شده عنوان 
کرد و از آمادگی این شرکت در حوزه تولید، اشتراک و صدور دانش فنی خبر 
داد که مشارکت متخصصان آن در پیش راه اندازی و راه اندازی پتروشیمی 
ارتباط، قابل ذکر  این  های سبالن، مرجان و پترو کیمیای خاور میانه در 

هستند.
فعالیت  گزارش  بارز  نکات  اهم  از  در سال 1399  تولید محصوالت  رشد 
هیئت مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1399/12/30 شرکت 
پتروشیمی فن آوران می باشد. بر این اساس پتروشیمی فن آوران موفق به 
تولید 108 هزارتن منوکسید کربن و نیز 148 هزار تن اسید استیک گردید که 
از بدو راه اندازی این شرکت بی سابقه بوده است و با احتساب 963 هزار 
تن متانول تولیدی، در مجموع، افزایش 6/2 درصدی تولید کل نسبت به 
سال قبل و افزایش 19/5 درصدی این شاخص نسبت به چهار سال گذشته 

را نشان میدهد.
محمد جواد بدری با اشاره به اقدامات بهبود صورت گرفته جهت مدیریت 
مصارف درحوزه حامل های انرژی و رفع موانع تولید، رکورد های بی سابقه 
تولید در سال 1399 را مرهون التزام و باور به توان تخصصی و گسترش 
خودباوری در میان ارکان مختلف شرکت دانست و از صرفه جویی 607 هزار 

میلیون ریالی در حوزه کاهش مصارف انرژی خبر داد.
وی افزود با تعریف پروژه های افزایش ظرفیت تولیدات مشتمل بر پروژه 
دریافت گاز اتان از پاالیشگاه گاز بید بلند و نیزجذب دی اکسید کربن مازاد 
درپتروشیمی رازی، امکان تحقق تولید مازاد بر ظرفیت اسمی واحد های 

تولیدی این مجتمع محقق می گردد که در دستور کار قرار دارد.

افزایش 3 درصدی مقدار کل فروش سال 99 نسبت به گذشته که رشد 
7 درصدی مجموع صادرات را در بطن خود دارد، در کنار حسن استفاده از 
فرصت های بازار های هدف و افزایش 491 درصدی صادرات اسید استیک 
در حوزه  مطرح  دستاوردهای  دیگر  اهم  از  آوران،  فن  پتر.شیمی  تولیدی 
بازرگانی گزارش هیئت مدیره این شرکت به مجمع می باشد. بر همین 
از اهم شاخص  اساس رشد 89 درصدی ارزش ریالی فروش محصوالت 
های بارز و دستاوردهای بازرگانی بشمار می روند که در سال1399 محقق 
گردیدند.بنا بر اعالم محمد جواد بدری مدیرعامل، درآمد عملیاتی شرکت 
فن آوران از 29،145 میلیارد ریال در سال98 به 55،210 میلیارد ریال در 
سال99 ریال افزایش یافته است و سود عملیاتی سال مالی 1399 آن نیز 
مبین جهش مثبت 85 درصدی نسبت به سال قبل و تحقق رقم 26،007 
میلیارد ریالی است. وی افزود سود خالص پتروشیمی فن آوران در سال 
1399 با رشد 281 درصدی از 16،053 میلیارد ریال در سال1398 به 61،175 
ریال افزایش یافته است که  درنوع خود بسیار قابل توجه و کم نظیر است.
 بدری درادامه با توجه به تملک 48/02 درصد سهام شرکت پتروشیمی 
فارابی توسط فن آوران، از اقدامات بهبود صورت گرفته در پتروشیمی فارابی 
و خروج آن از محدوده زیان و شناسایی 290 میلیارد ریال سود خبرداد و 
ضمن تقدیر از تالش های بعمل آمده توسط مدیریت و کارکنان پتروشیمی 
فارابی، ابراز امید واری کرد با ادامه روند روبه رشد این شرکت که عملکرد 
سه ماهه نخست سال جاری آن نیز موید تداوم سود آوری است، بازار 
بزودی شاهد بازگشت قدرتمند شرکت پتروشیمی فارابی به جایگاه اصلی 

خود در عرصه تولیدات پتروشیمی باشد.
درادامه مجمع، گزارش حسابرسی صورت های مالی شرکت فن آوران مرتبط 
با سال مالی 1399 توسط نماینده حسابرس مستقل، قرائت گردید که بر 
اساس آن شرکت پتروشیمی فن آوران برای دومین سال متوالی موفق به 

دریافت گزارش حسابرسی قابل قبول گردید.
در راستای دستورجلسه مجمع صورت وضعیت مالی وصورت سود و زیان 
نیز جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی 1399 تایید و مورد تصویب 
سهامداران قرار گرفت. بازرس قانونی شرکت با تصویب حداکثر سهامداران 
حاضر، سازمان حسابرسی انتخاب و روزنامه کثیر االنتشار شرکت برای درج 
آگهی های شرکت در سال 1400 روزنامه اطالعات معرفی گردید. همچنین 
نظر به شناسایی 61،175 میلیارد ریال سود خالص منتج از عملکرد قابل 
توجه و بارز شرکت در سال مالی 1399، سود پایه هر سهم جهت تقسیم 
میان سهامداران شرکت پتروشیمی فن آوران 64 هزار ریال به ازای هر سهم  

اعالم و به تصویب مجمع رسید.

سود پایه 64000 ریالی به ازای هر سهم، نوید عینی پتروشیمی فن آوران به سهامداران
درمجمع عمومی عادی سال مالی 1399 پتروشیمی فن آوران

 گزارش خبرنگار عصر اقتصاد از مجمع عمومی

نام سهامدارردیف
1400/03/171399/12/30

درصدتعداد سهامدرصدتعداد سهام

478.789.26250.40478.789.26250.40شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین )سهامی عام(1

164.443.50417.31164.443.50417.31شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری )سهامی عام(2

155.100.00016.23155.100.00016.23شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا )سهامی عام(3

23.115.2722.4323.115.2722.43شرکت سرمایه گذاری خوارزمی )سهامی عام(4

17.544.4451.8517.544.4451.85شرکت بیمه ایران )سهامی خاص(5

14.087.911.4814.087.911.48صندوق بازنشستگی وظیفه از کار افتادگی و پس انداز کارکنان بانکهای ملی و ادغام شده6

1.376.543.8421.091.376.543.8421.09شرکت سرمایه گذاری ملی ایران )سهامی عام(7

86.543.9829.1186.543.9829.11سایر8

950.000.000100950.000.000100جمع

دوره منتهی به شرح
 1399/12/30

تجدید ارائه شده دوره منتهی به 1398/12/29
درصد تغییر

حسابرسی شده

عملیات در حال تداوم:

55.209.94129.145.89789درآمدهای عملیاتی

)81()13.171.061()23.820.399(بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

31.389.54315.974.83696سود )زیان( ناخالص

)65()4.837.306()7.995.716(هزینه های فروش، اداری و عمومی

000هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها )هزینه استثنایی(

4.282.1322.933.42746سایر درآمدها

)153.265()1.088()1.668.610(سایر هزینه ها

26.007.34814.069.86985سود )زیان( عملیاتی

)61()1.666.333()2.682.095(هزینه های مالی

34)1.917.081(2.563.495سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی – درآمد سرمایه گذاری ها

35.286.9101.734.6381.934سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی – اقالم متفرقه

61.175.65816.055.255281سود )زیان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

هزینه مالیات بر درآمد:

--)2.372(0سال جاری

000سال های قبل

61.175.65816.052.882281سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

عملیات متوقف شده:

000سود )زیان( خالص عملیات متوقف شده 

61.175.65816.052.883281سود )زیان( خالص

سود )زیان( پایه هر سهم

27.38414.80885عملیاتی )ریال(

37.0292.0901.672غیرعملیاتی )ریال(

64.41316.898281ناشی از عملیات در حال تداوم

000ناشی از عملیات متوقف شده

64.41316.898281سود )زیان( پایه هر سهم

64.39516.898281سود )زیان( خالص هر سهم – ریال

950.000950.000سرمایه

صورت سود و زیان

شرح
دوره منتهی به 
 1399/12/30
حسابرسی شده

تجدید ارائه شده دوره منتهی 
به 1398/12/29

تجدید ارائه شده دوره 
درصد منتهی به 1398/01/01

تغییر
حسابرسی نشدهحسابرسی شده

دارایی ها

دارایی های غیرجاری

)15(627.653742.244880.766دارایی های ثابت مشهود

0000سرمایه گذاری در امالک

)1(26.31626.57526.575دارایی های نامشهود

20.242.84319.110.7543.193.3236سرمایه گذاری های بلند مدت

0000دریافتنی های بلندمدت

)28(112.367156.884162.257سایر دارایی ها

21.009.17920.036.4574.262.9215جمع دارایی های غیرجاری

دارایی های جاری

)10(1.054.1751.172.405591.107سفارشات و پیش پرداخت ها

4.551.3402.735.0341.953.20666موجودی مواد و کاال

17.435.3478.951.3848.763.57195دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

46.692.9297.579.3239.536.876516سرمایه گذاری کوتاه مدت

131.48559.35240.952122موجودی نقد

69.865.27620.497.49820.885.712241

0000دارایی های نگهداری شده برای فروش

69.865.27620.497.49820.885.712241جمع دارایی های جاری

90.874.45540.533.95525.148.633124جمع دارایی ها

حقوق مالکانه و بدهی ها

حقوق مالکانه

950.000950.000950.0000سرمایه

0000افزایش سرمایه در جریان

0000صرف سهام

0000صرف سهام خزانه

100.817100.817100.8170اندوخته قانونی

0000سایر اندوخته ها

0000مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها

0000تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی

63.304.62917.809.65316.956.769255سود )زیان( انباشته

--00)73.711(سهام خزانه

64.281.73518.860.46918.007.586241جمع حقوق مالکانه

بدهی ها

بدهی های غیرجاری

0000پرداختنی های بلند مدت

0000تسهیالت مالی بلند مدت

451.952291.724206.12455ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

451.952291.724206.12455جمع بدهی های غیرجاری

بدهی های جاری 

8.993.3536.428.2933.915.96240پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

)4(1.004.7351.047.2421.072.227مالیات پرداختنی

)66(71.626212.47440.526سود سهام پرداختنی

15.800.00013.500.0001.700.00017تسهیالت مالی

0000ذخایر

271،054193،753208،20640پیش دریافت ها

26،140،76821،381،7626،934،92322

بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری 
0000شده برای فروش

26،140،76821،381،7626،934،92322جمع بدهی های جاری

26،592،72021،673،4867،141،04723جمع بدهی ها

90،874،45540،533،95525،148،633124جمع حقوق مالکانه و بدهی ها


