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 بررسی صنعت روانکار 

 موتورروغن -1-1
ای جامد،  است. روانکار ماده عنوان علم تسهیل حرکت نسبی سطوح در تماس با یکدیگر تعریف شدهروانکاری به 

 گیرد. قرار می هاآن نیمه جامد، مایع یا گاز است که برای کاهش اصطکاک بین دو سطح در بین 

 ارهای صنعتی تقسیم کرد. روانکارهای خودرو و روانک یدودسته توان به روانکارها را در یک نگاه کلی می

 
 انواع روانکار – 1نمودار 

 

 ادتیو  -2روغن پایه     - 1از دو جزء تشکیل شده است:  موتورروغن

های متحرک را انجام دهد تا اصطکاک کاهش یابد.  ، روانکاری قسمتموتور روغنشود که روغن پایه موجب می

باشد، از مواد دیگری به منظور جلوگیری از خراب  به تنهایی برای حفاظت موتور کافی نمیولی از آنجایی که روغن  

 از: اند عبارت ها نمایند. این افزودنیشدن روغن پایه تحت شرایط دمایی موتور استفاده می

حالت  های مختلف را در  شود، چون آلودگیداشتن موتور استفاده میکننده: برای پاکیزه نگهادتیوهای پاک •

 شود. بر روی قطعات موتور می هاآن دارد و مانع از نشستن می  معلق نگه 

 کند.شده محافظت میزدگی: موتور را از آب و اسیدهای تشکیلهای خورندگی و زنگبازدارنده •

 نماید.ها: از اکسیداسیون روغن و در نهایت تشکیل لجن جلوگیری میاکسیدانآنتی •

 فلز جلوگیری نمایند.-دهند تا از برخورد فلز سطح فلز تشکیل می  مواد ضد سایش: یک فیلم روی •

 کند.کمک می موتور روغن دهنده انتظار ریزش: به جریان های ویسکوزیته و کاهشکنندهاصالح •
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 نحوه تولید روانکارها -2-1

عنوان ماده اصلی تولید روانکارها پس از طی چند  ات به بکت روانکار به این صورت است که لوتولید محصوال

برخی از محصوالتی که در طی فرآیند   توانند ی م ی تولیدکننده روانکار هاشرکت . گرددی ممرحله به روانکار تبدیل 

 محصوالت میانی و جانبی را به فروش برسانند.   اصطالحبه  ند یآی م به دستتولید 

دهد.  درصد آن را تشکیل می  95الی  85باشد که حدود می موتورروغنتولید  لوبکات جزء اصلی و ماده اولیه

های نفت خام تأمین  باشد که از پاالیشگاه( میlube cutهای محصوالت نفتی، برش روغن یا لوبکات )یکی از برش 

های  تولید روغن عنوان ماده اصلی در های روغن، عملیات روی آن انجام شده و روغن پایه به شده و در پاالیشگاه

 آید. موتور، روغن صنعتی و گریس از آن به دست می

 

 
 فرآیند تولید روانکار  – 2نمودار 
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 بازار روانکار در جهان -3-1

 سهم تولید انواع روانکار تولید شده در جهان  -1-3-1

 :دهد ی مدر جهان نشان  2017شکل زیر نسبت تولید انواع روانکار را در سال  

 
 نسبت تولید انواع روانکار -3نمودار 

طور که از نمودار فوق قابل مشاهده است، روانکارهای خودرویی بیشترین سهم را در بازارهای جهانی در  همان

 های خودرویی، روانکارهای صنعتی در جایگاه دوم قرار دارد. اختیار دارند، پس از روانکار

 کشورهای تولیدکننده روانکار در جهان -4-1

طور که مشخص است کشور ایران  دهد، همانانواع روانکار در جهان را نشان می  دکنندهیتولکشور  20نمودار زیر 

 جایگاه نخست قرار دارد.در جایگاه دهم قرار دارد. ایران در خاورمیانه در  2017در سال 
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 کشورهای تولیدکننده روانکار – 4نمودار 

 

 

 

 روانکارها یجهان یتقاضا یزانسهم مناطق مختلف از م -5-1

های اخیر تقاضای آمریکا و اروپا برای روانکار کاهش یافته است و  ، در سال 1طبق گزارش نشریه لوبز اند گریسز

، به سمت روانکارهای  افتهیتوسعه در حال افزایش است. به عبارتی کشورهای    توسعه درحالسهم تقاضای کشورهای  

کنند. این رویکرد باعث کاهش شدید میزان مصرف روانکار در آن کشورها شده  تر و ماندگارتر حرکت می باکیفت

 است. 

رشد نفت و گاز در خاورمیانه، احداث صنایع جدید نظیر صنایع فوالدی باعث  از طرفی اکتشاف و تولید رو به

زاری جذاب برای  عنوان بای منطقه و درنهایت افزایش تقاضای روانکار شده است؛ و خاورمیانه را به اقتصادرشد 

 تولیدکنندگان روانکار مورد توجه قرار داده است.

 

 

 
1 Lubes'N'Greases Magazine 
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 2017تا  2000تغییرات تقاضای روانکار جهان از سال  – 5نمودار 

 

 

 

 

 
 تقاضای روانکار در مناطق مختلف  – 6 نمودار
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 معرفی شرکت 

گروه شامل شرکت نفت پارس سهامی عام )شرکت اصلی( و شرکت فرعی آن است. شرکت نفت پارس )سهامی  

به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده   010100302746با شناسه ملی  1337آذر ماه  15عام( در تاریخ 

  1346در سال  ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. شرکتدر اداره ثبت شرکت  6388و طی شماره 

به سهامی  ، شخصیت حقوقی آن 1352در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و در تاریخ دوم اردیبهشت ماه 

جاده مخصوص   22تبدیل گردیده است. مرکز اصلی شرکت واقع در تهران و پاالیشگاه آن واقع در کیلومتر عام 

 باشد.کرج می 

 فعالیت اصلی -1-2

در زمینه کارخانجات تهیه مواد   اساسنامه عمدتا 2عام( طبق ماده س )سهامی موضوع فعالیت شرکت نفت پار

نفت در نقاط مختلف کشور و واردات مواد و محصوالت نفتی و   هایخانهتصفیه و محصوالت نفتی و ساختمان 

ربورها  بندی، توزیع و حمل و فروش و صادرات مواد و محصوالت نفتی و آنچه مربوط به مواد نفتی و هیدروکبسته

 باشد.های امور بازرگانی می و شرکت فرعی آن عمدتا در زمینه 

 ترکیب سهامداران -2-2
به   29/12/1397منتهی به  درصد سهام شرکت طبق صورت مالی  1ترکیب سهامداران دارای مالکیت بیش از  

 باشد. شرح جدول زیر می 

 
 ترکیب سهامداران – 1جدول 

 درصد  سهام تعداد  سهامداران 

 52.08 651،043،308 توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا  شرکت  

 22.06 275،707،609 گروه توسعه انرژی تدبیر شرکت  

 14.74 184،292،868 گذاری ملی ایران شرکت سرمایه 

 1.25 15،563،414 گذاری مدبران اقتصاد شرکت سرمایه 

 9.87 123،392،801 سایر  

 100 1،250،000،000 جمع
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 سرمایه شرکت -3-2

سهم به ارزش اسمی هر سهم   15،000میلیون ریال )شامل تعداد  150سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 

سهم به   میلیون  1،250ریال )شامل تعداد  میلیون  1،250،000به مبلغ ریال( بوده که طی چند مرحله  10،000

الزم به توضیح است طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده    ریال( افزایش یافته است.  1،000ارزش اسمی هر سهم  

میلیون ریال )مرحله اول   2،500،000میلیون ریال به مبلغ  1،250،000با افزایش سرمایه  10/1397/ 11مورخ 

محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران موافقت   میلیون ریال( از   500،000میلیون ریال و مرحله دوم  750،000

 شده است. 
 روند افزایش سرمایه تاریخی  – 2جدول 

 سرمایه محل افزایش )میلیون ریال( سرمایه جدید سرمایهدرصد افزایش  سرمایه تاریخ افزایش

 آورده نقدی 180 20 05/02/1352

 آورده نقدی 189 5 10/10/1352

 آورده نقدی 210 11 16/12/1352

 آورده نقدی 260 23.8 29/12/1353

 آورده نقدی 290 11.5 21/04/1354

 آورده نقدی 355 22.4 08/05/1354

 آورده نقدی 363 2.1 24/10/1354

 اندوخته 453 25 29/12/1355

 صدور سهام جدید 603 33 31/03/1356

 آورده نقدی 754 25 07/12/1357

 اندوخته 3،769 400 25/09/1370

 و مطالبات حال شده آورده نقدی 11،308 200 22/09/1374

 آورده نقدی و مطالبات حال شده 16،962 50 14/11/1374

 اندوخته 25،000 47.4 08/10/1378

 سود و اندوخته 50،000 100 26/01/1382

 سود انباشته 100،000 100 19/07/1384

 سود انباشته 150،000 50 26/01/1386

 سود انباشته 250،000 66.7 30/10/1386

 سود انباشته و آورده نقدی 750،000 200 23/01/1394

 سود انباشته 1،000،000 33.3 19/12/1394

 آورده نقدی و مطالبات حال شده 1،250،000 25 18/12/1395

 آورده نقدی و مطالبات حال شده 2،000،000 60 1397در شرف افزایش سال 
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 ترازنامه -4-2
 باشد:به شرح جدول ذیل می   1397تا   1394های برای سال  نفت پارس  ترازنامه شرکت

 ترازنامه تاریخی  – 3جدول 

 1397 1396 1395 1394 )میلیون ريال( 

 276,006 173,035 935,000 347,367 موجودی نقد 

 2,184 2,184 12,750 7,513 مدت کوتاه   هایگذاری سرمایه

 1,869,647 2,626,098 2,843,448 2,524,758 دریافتنی  تجاری  هایحساب 

 1,937,046 253,799 744,363 84,880 غیرتجاری دریافتنی    هایحساب 

 2,550,316 1,671,408 1,193,767 1,030,745 موجودی مواد و کاال 

 961,094 201,101 318,972 327,275 هاپرداخت پیش سفارشات و  

 7,596,293 4,927,625 6,048,300 4,322,538 های جاری  جمع دارايي 

 2,078,822 411,588 103,671 103,671 بلندمدت   هایگذاری سرمایه

 8,903 5,594 6,859 6,932 های نامشهود دارایی 

 1,033,039 1,006,465 1,056,589 974,826 های ثابت مشهود دارایی 

 78,551 59,156 23,105 166,171 هاداریی سایر  

 3,199,315 1,482,803 1,190,224 1,251,600 های غیر جاری جمع دارايي 

 10,795,608 6,410,428 7,238,524 5,574,138 هاجمع کل دارايي 

 932,720 243,825 216,634 152,828 های تجاری پرداختنی

 567,694 364,845 298,148 243,000 غیرتجاری های  پرداختنی

 469,446 256,891 219,640 387,962 مالیات پرداختنی

 133,905 108,144 738,607 269,948 سود سهام پرداختنی

 2,419,469 2,485,339 3,060,309 1,055,657 تسهیالت مالی 

 310,341 77,502 143,992 51,484 هاپیش دریافت 

 4,833,575 3,536,546 4,677,330 2,160,879 های جاری جمع بدهي 

 - - - 1,040,000 بلندمدت تسهیالت مالی دریافتی  

 342,169 278,198 223,198 205,636 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 

 342,169 278,198 223,198 1,245,636 های غیر جاری جمع بدهي 

 5,175,744 3,814,744 4,900,528 3,406,515 هابدهي جمع 

 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,000,000 سرمایه

 728,598 - - - افزیش سرمایه در جریان 

 125,000 125,000 125,000 100,000 اندوخته قانونی

 8,910 8,910 8,910 8,910 هااندوخته سایر  

 3,507,356 1,211,774 954,086 1,058,713 سود)زیان(انباشته 

 5,619,864 2,595,684 2,337,996 2,167,623 جمع حقوق صاحبان سهام 

 10,795,608 6,410,428 7,238,524 5,574,138 ها و حقوق صاحبان سهام جمع بدهي 
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 صورت سود و زیان -5-2

 گذارد: نمایش می به  1397تا   1394های جدول زیر صورت سود و زیان شرکت را برای سال
 صورت سود و زیان سنوات اخیر  – 4جدول 

 1397 1396 1395 1394 )میلیون ريال(

 15,339,906 8,287,500 6,726,740 6,608,814 درآمدهای عملیاتی

 (10,882,793) (5,908,698) (4,386,305) (4,162,966) بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

 4,457,113 2,378,802 2,340,435 2,445,848 سود)زيان( ناخالص

 (936,507) (693,348) (685,401) (647,728) های فروش، اداری و عمومیهزینه

 464,085 12,463 (121,456) (2,745) سایر اقالم عملیاتی

 3,984,691 1,697,917 1,533,578 1,795,375 سود)زيان( عملیاتي

 (415,139) (451,406) (522,477) (476,034) های مالیهزینه

 121,601 99,688 122,074 157,748 غیرعملیاتی(های سایر درآمد) هزینه

 3,691,153 1,346,199 1,133,175 1,477,089 سود)زيان( قبل از مالیات

 (458,071) (276,011) (212,802) (315,607) مالیات بر درآمد

 3,233,082 1,070,188 920,373 1,161,482 سود)زيان( خالص 

 2,586 856 736 1,161 سود)زيان( هر سهم

 1,250,000 1,250,000 1,250,000 1,000,000 سرمایه شرکت

 

 

 

 
 حاشیه سود  – 5جدول 

 1394 1395 1396 1397 

 %29 %29 %35 %37 حاشیه سود ناخالص 

 %26 %20 %23 %27 حاشیه سود عملیاتی

 %21 %13 %14 %18 حاشیه سود خالص 
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 نفت پارسشرکت  گذاریو ارزش  بینی عملکردپیش 

 مفروضات کلی -1-3
 باشد:به شرح جدول زیر می اقتصادی مورد استفاده در این گزارش برای سنوات آتی  متغیرهای مفروضات کلی 

 مفروضات کلی متغیرهای اقتصادی – 6جدول 

 1398 1399 1400 

 %29,0 %31,0 %37,2 نرخ تورم 

  186,809  147,442  114,920 نرخ دالر بازار ثانویه )ریال(

(بر بشکه )دالر قیمت نفت  67 65 65 

پول   المللیین بر اساس گزارش ارائه شده توسط صندوق ب 1400تا  1398 یهاسال ینرخ تورم مورد استفاده برا 

(IMFاست. نرخ ارز بر اساس تفاوت تورم ا ) قیمت نفت نیز با   برآورد شده است.  ی سنوات آت  ی برا یکاو آمر یران

 بینی شده است. پیش (EIA)و سازمان اطالعات انرژی  (World Bank)توجه به اطالعات بانک جهانی 

 اتیدرآمد عملی -2-3
با توجه به نسبت تولید به ظرفیت محاسبه شده و سپس با استفاده از نسبت فروش به تولید   تولید شرکت

روند تاریخی آن برآورد  با توجه میزان فروش صادراتی و داخلی است. همچنین  شرکت برآورد شده مقدار فروش 

 شده است که به شرح جدول زیر است.
 فروش مقداری شرکت  – 7جدول 

1398بینيپیش 1397 1396 1395 1394  1399بیني پیش  1400بینيپیش   

 120,432,553 130,246,446 132,800,744 132,004,462 92,594,698 97,111,675 95,245,760 روغن )لیتر(

 6,302,779 6,302,779 6,302,779 6,528,114 5,599,575 6,366,705 6,186,830 گریس )کیلوگرم(

 14,530,026 14,530,026 17,821,623 17,445,280 12,591,760 9,876,390 12,356,825 پارافین و اسالک )کیلوگرم(

 25,848,986 25,848,986 25,848,986 25,607,590 49,053,059 45,153,506 46,124,251 اکستراکت )لیتر(

 4,258,051 4,258,051 4,258,051 4,200,459 3,501,856 4,471,570 3,683,276 (لیترضد یخ )

 171,372,396 181,186,288 187,032,183 185,785,905 163,340,948 162,979,846 163,596,942 مجموع فروش داخلي

 2,043 2,043 2,043 4,046 36 163,800 - اسپری روانکار

بازرگانيفروش محصوالت داخلي   - 163,800 36 4,046 2,043 2,043 2,043 

 56,884,695 47,070,802 44,516,504 44,249,580 68,693,914 45,869,392 34,421,625 (لیترروغن )

 224,227 224,227 224,227 232,243 947,548 - - (کیلوگرمگریس )

 12,654,074 12,654,074 9,362,477 9,164,768 16,564,847 13,843,677 10,761,452 (کیلوگرمپارافین و اسالک )

 78,936,088 78,936,088 78,936,088 78,198,928 41,149,387 40,592,290 40,507,269 (اکستراکت )لیتر

 148,699,083 138,885,191 133,039,296 131,845,519 127,355,696 100,305,359 85,690,346 مجموع فروش صادراتي

 320,073,522 320,073,522 320,073,522 317,635,470 290,696,680 263,449,005 249,287,288 مجموع
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همچنین مجوز    های اخیر شرکت و نرخ فروش ماه   با توجه به   1398برای سال  محصوالت    داخلی   نرخ فروش   برآورد 

دالر ارائه   قیمت دالری محصوالت و قیمت در نظر گرفتن نرخ فروش صادراتی نیز با  افزایش نرخ جدید شرکت، 

  20نیز با فرض افزایش  سنوات آتیمحصوالت داخلی برای برآورد شده است. نرخ فروش  6شماره شده در جدول 

 .   است درصدی محاسبه شده 

 
 نرخ فروش محصوالت به تفکیک داخلی و صادراتی  – 8جدول 

1398بینيپیش 1397 1396 1395 1394  1399بیني پیش  1400بینيپیش   

        فروش داخلي 

 145,465 121,221 101,017 61,223 44,437 40,959 44,338 روغن )ریال بر لیتر( 

 260,743 217,286 181,072 94,361 65,265 63,430 66,745 گریس )ریال بر کیلوگرم( 

 124,654 103,878 86,565 52,464 24,376 21,734 22,181 پارافین و اسالک )ریال بر کیلوگرم( 

 55,689 46,407 38,673 23,438 11,216 7,638 6,474 اکستراکت )ریال بر لیتر( 

 223,918 186,598 155,499 98,581 56,707 65,139 74,612 ضد یخ )ریال بر لیتر( 

        فروش محصوالت داخلي بازرگاني 

 1,041,188 867,657 723,047 438,211 2,555,556 323,333 - اسپری روانکار 

        فروش صادراتي 

 130,326 102,862 82,640 42,384 25,806 17,442 16,058 روغن )ریال بر لیتر( 

 163,450 129,005 103,644 55,438 31,129 - - گریس )ریال بر کیلوگرم( 

 139,667 110,234 88,563 49,668 25,355 21,250 23,040 پارافین و اسالک )ریال بر کیلوگرم( 

 78,616 62,049 49,851 30,306 13,000 8,718 8,015 اکستراکت ) ریال بر لیتر( 
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 شود.بینی می با توجه به جداول فوق به صورت جدول زیر پیش نفت پارس  بنابراین مبلغ فروش شرکت 
 مبلغ فروش محصوالت شرکت به تفکیک داخلی و صادراتی  – 9جدول 

1398بینيپیش 1397 1396 1395 1394 )میلیون ريال(  1399بیني پیش  1400بینيپیش   

 17,518,741 15,788,600 13,415,196 8,081,671 4,114,589 3,977,582 4,223,006 روغن  

 1,643,408 1,369,507 1,141,256 615,997 365,456 403,841 412,938 گریس  

 1,811,222 1,509,352 1,542,731 915,244 306,937 214,654 274,087 پارافین و اسالک  

 1,439,499 1,199,583 999,652 600,192 550,175 344,862 298,619 اکستراکت  

 953,455 794,546 662,121 414,086 198,579 291,275 274,816 ضد یخ 

 23,366,325 20,661,587 17,760,956 10,627,190 5,535,736 5,232,214 5,483,466 مجموع فروش داخلي 

 2,127 1,773 1,477 1,773 92 52,962 - اسپری روانکار 

بازرگاني فروش محصوالت داخلي    - 52,962 92 1,773 1,477 1,773 2,127 

 7,413,565 4,841,798 3,678,840 1,875,457 1,772,704 800,051 552,729 روغن  

 36,650 28,926 23,240 12,875 29,496 - - گریس  

 1,767,350 1,394,910 829,166 455,200 420,002 294,177 247,940 پارافین و اسالک  

 6,205,653 4,897,911 3,935,009 2,369,876 534,952 353,900 324,679 اکستراکت  

 15,423,219 11,163,545 8,466,254 4,713,408 2,757,154 1,448,128 1,125,348 مجموع فروش صادراتي 

 38,791,671 31,826,905 26,228,687 15,342,371 8,292,982 6,733,304 6,608,814 مجموع

 (15,938) (13,076) (10,776) (2,465) (5,482) (6,564) - برگشت از فروش 

 38,775,734 31,813,829 26,217,911 15,339,906 8,287,500 6,726,740 6,608,814 مجموع  فروش 

نمودار زیر مبلغ فروش  عمده فروش شرکت داخلی است و روغن بیشترین سهم را از ترکیب فروش محصوالت دارد.  

 دهد.محصوالت نمایش می را به تفکیک  1397سال 

 
 ترکیب فروش محصوالت – 7نمودار 

 

(لیتر)روغن 

65%
(مکیلوگر)گریس 

4%

پارافین و اسالک

(کیلوگرم)

9%

اکستراکت 

(لیتر)

19%

(لیتر)ضد یخ 

3%
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 مواد مستقیم مصرفی -3-3

بینی مقدار مواد مستقیم مصرفی با توجه به نسبت  . پیشدهد تشکیل می لوبکات  عمده مواد مستقیم مصرفی را  

الزم به توضیح است با توجه به تغییر نحوه گزارشگری   تاریخی تبدیل مواد اولیه به محصوالت برآورد شده است.

بل با توجه به چگالی هر یک  سنوات ق به بعد مقدار سایر مواد شیمیایی 1396از سال مواد مستقیم مصرفی 

 شده است.   محاسبه
 مقدار مواد مستقیم مصرفی – 10جدول 

1398بینيپیش 1397 1396 1395 1394  1399بیني پیش  1400بینيپیش   

 303,426,418 303,426,418 303,426,418 303,426,418 - 249,904,845 247,472,884 لوبکات )لیتر(

 15,764,605 15,764,605 15,764,605 15,764,605 301,710,433 10,536,387 8,522,405 مواد شیمیایی )کیلوگرم(

 55,102,255 55,102,255 55,102,255 53,708,720 56,495,789 1 1 ظروف )عدد(

  374,293,278  374,293,278  374,293,278 372,899,743 358,206,222  260,441,233  255,995,290 جمع مواد اولیه داخلي

 9,968,425 9,968,425 9,968,425 9,968,425 4,426,933 - - مواد شیمیایی )کیلوگرم(

 1,031,625 1,031,625 1,031,625 961,250 1,102,000 - - ظروف )عدد(

  11,000,050  11,000,050  11,000,050 10,929,675 5,528,933 - - جمع مواد اولیه وارداتي

  385,293,328  385,293,328  385,293,328 383,829,418 363,735,155  260,441,233  255,995,290 مجموع

و همچنین نرخ مواد مستقیم وارداتی با توجه    با توجه به بورس کاال و قیمت نفت   داخلی  نرخ مواد مستقیم مصرفی 

 محاسبه شده است. و قیمت نفت  رشد دالرنرخ  به
 نرخ مواد مستقیم مصرفی به تفکیک داخلی و وارداتی – 11جدول 

1398بینيپیش 1397 1396 1395 1394  1399بیني پیش  1400بینيپیش   

        مواد اولیه داخلي

 66,677 52,626 42,170 23,031 - 7,224 7,899 لیتر(ریال بر لوبکات )

 80,898 63,850 51,164 38,962 12,757 103,888 118,424 کیلوگرم(ریال برمواد شیمیایی )

 44,654 35,244 28,242 15,424 8,407 411,492,000,000 366,212,000,000 عدد(ریال بر ظروف )

        وارداتيمواد اولیه 

 340,449 268,705 215,319 131,318 118,783 - - (ریال برکیلوگرممواد شیمیایی )

 25,695 20,280 16,251 9,911 6,113 - - (ریال بر عددظروف )
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 باشد.مبلغ مواد اولیه مصرفی به شرح جدول زیر می 
 مبلغ مواد مستقیم مصرفی – 12جدول 

1398بینيپیش 1397 1396 1395 1394 )میلیون ريال(  1399بیني پیش  1400بینيپیش   

 20,231,582 15,968,099 12,795,574 6,988,167 - 1,805,319 1,954,912 لوبکات  

 1,275,324 1,006,570 806,586 614,214 3,849,026 1,094,606 1,009,261 مواد شیمیایی  

 1,920,676 1,488,896 1,136,562 828,398 474,977 411,492 366,212 ظروف  

 23,427,582 18,463,566 14,738,722 8,430,779 4,324,003 3,311,417 3,330,385 جمع مواد اولیه داخلي 

 3,393,741 2,678,565 2,146,390 1,309,034 525,843   مواد شیمیایی  

 29,703 23,444 18,273 9,527 6,736   ظروف  

 3,423,445 2,702,008 2,164,663 1,318,561 532,579 -  -  وارداتي جمع مواد اولیه 

 26,851,027 21,165,574 16,903,385 9,749,340 4,856,582 3,311,417 3,330,385 مجموع

 هزینه دستمزد -4-3

و دستمزد بخش عمومی، اداری و فروش    غیرمستقیم بخش دستمزد مستقیم، دستمزد    3هزینه دستمزد شامل  

های مختلف به نسبت تاریخی تسهیم  است که با توجه به تعداد پرسنل و رشد سرانه حقوق کارکنان بین بخش 

 .شده است و به شرح جدول زیر است

 
 تمزد هزینه دس – 13جدول 

1398بینيپیش 1397 1396 1395 1394 )میلیون ريال( 1399بیني پیش  1400بینيپیش   

 461,079 357,426 272,844 235,191 187,098 154,859 122,206 دستمزد مستقیم 

 1,266,631 981,885 749,530 617,548 538,304 466,603 418,586 دستمزد غیرمستقیم 

 317,465 246,097 187,860 155,790 134,059 120,655 110,183 دستمزد عمومی و اداری

 2,045,176 1,585,408 1,210,235 1,008,529 859,461 742,117 650,975 جمع هزينه نیروی انساني

 

 

 سربار هزینه -5-3

مؤثر  است. هزینه استهالک نیز با توجه به نرخ با توجه به جداول فوق جاگذاری شده  غیرمستقیمهزینه دستمزد 

 . بینی شده استاستهالک برآورد شده است. سایر اقالم سربار با استفاده از تغییرات تولید و نرخ تورم پیش
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 هزینه سربار – 14جدول 

1398بینيپیش 1397 1396 1395 1394 )میلیون ريال( 1399بیني پیش  1400بینيپیش   

 1,266,631 981,885 749,530 617,548 538,304 466,603 418,586 دستمزد غیرمستقیم 

 365,055 287,758 229,811 132,548 109,514 78,329 64,989 مواد غیرمستقیم

 247,684 229,945 209,332 163,427 183,929 185,224 120,073 استهالک 

 156,163 121,057 92,410 67,354 54,441 45,805 38,545 ایاب و ذهاب

 170,135 131,887 100,677 73,380 72,280 80,461 74,213 برق، گاز و مخابراتآب، 

 127,160 98,574 75,247 54,845 35,790 23,352 23,382 رستوران 

 92,283 73,227 57,637 39,834 42,953 38,916 35,268 سایر

 2,425,112 1,924,333 1,514,645 1,148,936 1,037,211 918,690 775,056 جمع

 درآمدهای عملیاتی شدهتمام بهای  -6-3

بنابراین بهای تمام  مواد مستقیم، دستمزد مستقیم و سربار مطابق توضیحات فوق در جدول قرار گرفته است. 

 شده به شرح جدول زیر است:
 بهای تمام شده تاریخی و برآوردی – 15جدول 

1398بینيپیش 1397 1396 1395 1394 )میلیون ريال( 1399بیني پیش  1400بینيپیش   

 26,851,027 21,165,574 16,903,385 9,749,340 4,747,068 3,311,417 3,330,385 مواد مستقیم مصرفی

 461,079 357,426 272,844 235,191 187,098 154,859 122,206 دستمزد مستقیم

 2,425,112 1,924,333 1,514,645 1,148,936 1,037,211 918,690 775,056 سربار ساخت

 - - - - (5,774) (7,903) (10,282) هزینه جذب نشده

 29,737,218 23,447,332 18,690,874 11,133,467 5,965,603 4,377,063 4,217,365 جمع هزينه ساخت

 - - - (75,046) (74,516) 20,888 (1,870) )افزایش( موجودی در جریان ساختکاهش 

 29,737,218 23,447,332 18,690,874 11,058,421 5,891,087 4,397,951 4,215,495 بهای تمام شده ساخت

 - - - (161,372) 28,263 (55,396) (39,145) کاهش )افزایش( موجودی ساخته شده

 (49,730) (39,211) (31,257) (15,308) (10,719) (7,974) (13,384) نمونهکاالی مصرفی و 

 29,687,488 23,408,121 18,659,617 10,881,741 5,908,631 4,334,581 4,162,966 بهای تمام شده کاالهای تولیدی

 1,603 1,264 1,008 1,052 67 51,724 - بهای تمام شده کاالهای بازرگانی

 29,689,092 23,409,385 18,660,625 10,882,793 5,908,698 4,386,305 4,162,966 شده درآمدهای عملیاتيبهای تمام 

 هزینه عمومی، اداری و فروش -7-3

هزینه پرسنلی و استهالک مانند قسمت قبل محاسبه شده است. سایر اقالم هزینه عمومی، اداری و فروش نیز  

برآورد شده است. در نهایت هزینه عمومی، اداری و فروش برای سنوات آتی به  با استفاده از تورم و مبلغ فروش 

 باشد.شرح جدول زیر می 
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 هزینه عمومی، اداری و فروش – 16جدول 

1398بینيپیش 1397 1396 1395 1394 )میلیون ريال(  1399بیني پیش  1400بینيپیش   

 317,465 246,097 187,860 155,790 134,059 120,655 110,183 حقوق و دستمزد و مزایا 

 8,477 6,571 5,016 3,656 2,419 3,384 2,436 تعمیر و نگهداری ماشین االت 

 7,187 6,672 6,074 4,742 3,504 4,097 3,342 استهالک 

 3,856 2,989 2,282 1,663 1,881 1,821 1,843 آب، برق، گاز و مخابرات 

 711,520 515,009 390,574 264,300 103,261 64,982 61,555 صادارات )اجاره مخزن و هزینه حمل(

 131,401 107,809 88,846 51,983 160,114 154,147 142,660 آگهی و تبلیغات

 35,059 27,177 20,746 15,121 34,214 28,143 29,221 هابازاریابی و نمایشگاه 

 29,024 22,499 17,175 12,518 18,199 19,028 16,510 ای و مشاورهحرفهحق الزحمه خدمات  

 38,687 31,741 26,158 15,305 8,287 6,723 6,609 سهم اتاق بازرگانی )یک در هزار فروش( 

 - - - 104,473 - - - هزینه مطالبات مشکوک الوصول 

 273,254 205,911 158,653 137,654 96,642 96,909 96,865 سهم از دوایر خدماتی 

 352,509 265,634 204,669 169,302 130,768 185,512 176,504 سایر 

 1,908,438 1,438,110 1,108,054 936,507 693,348 685,401 647,728 مجموع

 
 

 یاتیعمل  ی(هاینهدرآمد )هز یرخالص سا -8-3

شده است همچنین سود و زیان حاصل از  درآمد حاصل از فروش ضایعات با توجه به نسبتی از فروش برآورد 

  1397/ 29/12وضعیت ارزی شرکت طبق صورت مالی ساالنه منتهی به  خالص در نظر گرفتن تسعیر ارز نیز با

 بینی شده است. پیش
 خالص سایر درآمد)هزینه(های عملیاتی  – 17جدول 

1398بینيپیش 1397 1396 1395 1394 )میلیون ريال( 1399بیني پیش  1400بینيپیش   

 51,617 42,350 34,900 25,488 8,294 8,101 5,922 درآمد حاصل از فروش ضایعات

 - - - - (5,774) (7,903) (10,282) های جذب نشده در تولیدهزینه

 672,603 555,658 511,196 436,610 23,533 (921) (3,445) سود حاصل از تسعیر ارز 

 - - - - (15,000) - - هازیان کاهش ارزش موجودی 

 - - - 1,987 1,410 767 5,060 سایر

 724,220 598,007 546,096 464,085 12,463 44 (2,745) مجموع
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 یاتیعملغیر ی(هاینهدرآمد )هز یرخالص سا -9-3

همچنین سود سهام نیز با   محاسبه شده است.سود سپرده بانکی با استفاده از نسبت تاریخی آن به موجودی نقد 

سایر اقالم نیز با توجه به میزان فروش و   بینی شده است.پیش  در نظر گرفتن رشد سود شرکت نفت پارس پیش 

 نرخ تورم برآورد شده است.   
 خالص سایر درآمد)هزینه(های غیرعملیاتی  – 18جدول 

1398بینيپیش 1397 1396 1395 1394 )میلیون ريال( 1399بیني پیش  1400بینيپیش   

 103,150 84,630 69,744 61,977 103,701 102,843 105,948 بانکی سود حاصل از سپرده

 - - - (57,168) (26,844) - - هزینه جریمه بیمه تامین اجتماعی

 3,219 3,081 2,849 1,623 1,635 788 - سود سرمایه گذاری در سهام و اوراق مشارکت

 980 759 580 112,867 322 1,986 2,157 سود فروش دارایی ثابت

 31,901 24,729 18,877 13,759 5,413 5,425 4,818 درآمد اجاره

 9,135 7,426 6,039 (11,457) 15,461 11,032 9,825 سایر

 148,384 120,626 98,089 121,601 99,688 122,074 122,748 مجموع

 

 هزینه مالی -10-3

مبلغ تسهیالت با توجه به روند تاریخی  باشد. تسهیالت دریافتی شرکت عمدتا بابت سرمایه در گردش می 

 باشدای سنوات آتی به شرح زیر می هزینه مالی برتسهیالت برآورد شده است بنابراین 
 هزینه مالی – 19جدول 

1398بینيپیش 1397 1396 1395 1394 )میلیون ريال(  1399بیني پیش  1400بینيپیش   

 435,504 435,504 435,504 411,224 422,871 293,895 235,215 بانکی های دریافتی  وام 

 - - - - 27,448 227,916 229,560 ای تعهدات اجاره سرمایه

 9,077 7,037 5,371 3,915 1,087 666 11,259 سایر )کارمزد خدمات بانکی( 

 444,582 442,541 440,876 415,139 451,406 522,477 476,034 هزينه مالي 

 2,419,469 2,419,469 2,419,469 2,419,469 2,485,339 3,060,309 2,095,657 مجموع تسهیالت 
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 بینی شدهپیش صورت سود و زیان -11-3

با توجه به برآوردهای صورت گرفته به شرح جدول ذیل   صورت سود و زیان سنوات آتی شرکت نفت پارس 

  باشد.می 
 صورت سود و زیان برآوردی  – 20جدول 

1398بینيپیش )میلیون ريال(  1399بیني پیش  1400بینيپیش   

 38,775,734 31,813,829 26,217,911 درآمدهای عملیاتی 

 (29,689,092) (23,409,385) (18,660,625) بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

 9,086,642 8,404,443 7,557,285 سود)زيان( ناخالص 

 (1,908,438) (1,438,110) (1,108,054) های فروش، اداری و عمومی هزینه

 724,220 598,007 546,096 سایر اقالم عملیاتی

 7,902,424 7,564,341 6,995,328 سود)زيان( عملیاتي 

 (444,582) (442,541) (440,876) های مالیهزینه

 148,384 120,626 98,089 غیرعملیاتی(های  سایر درآمد) هزینه 

 7,606,227 7,242,427 6,652,541 سود)زيان( قبل از مالیات 

 (1,251,717) (1,191,848) (1,094,774) مالیات بر درآمد 

 6,354,510 6,050,578 5,557,767 سود)زيان( خالص 

 3,177 3,025 2,779 سود)زيان( هر سهم 

 2,000,000 2,000,000 2,000,000 سرمایه شرکت 

 

 
 حاشیه سود – 21جدول 

1398بینيپیش  1399بیني پیش  1400بینيپیش   

 %23 %26 %29 حاشیه سود ناخالص 

 %20 %24 %27 حاشیه سود عملیاتی

 %16 %19 %21 حاشیه سود خالص 
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 گذاریارزشمفروضات  -12-3

 گذارد:را به نمایش می  گذاریارزش جدول زیر مفروضات به کار رفته در این 
 گذاری مفروضات به کار رفته در ارزش – 22جدول 

 به بعد  1400 1400 1399 1398 

 %21,7 %21,7 %21,7 %21,7 نرخ بازده بدون ریسک 

 %10,13 %10,13 %10,13 %10,13 صرف ریسک

 1 1.08 1.07 0.99 اهرمی بتای  

 %31.8 %32,6 %32,5 %31,7 نرخ بازده مورد انتظار 

 DDMروش  -13-3

به این روش، سود نقدی ساالنه شرکت برآورد گردیده و سپس با استفاده از نرخ بازده مورد   گذاریارزش برای 

بینی، سود نقدی آخرین دوره بر اساس  های پس از آخرین دوره پیش گردد. برای سال انتظار سهامداران تنزیل می

  سنوات اخیر به میانگین  گردد. درصد تقسیم سود در سنوات آتی با توجهفرمول رشد ثابت گوردون محاسبه می

 شده است.درصد در نظر گرفته   88آن 
 DDMارزشگذاری به روش  – 23جدول 

1398بینيپیش )میلیون ريال( 1399بیني پیش  1400بینيپیش   به بعد  1400 

  6,354,510 6,050,578 5,557,767 سود خالص

  %88 %88 %88 نسبت تقسیم سود 

268،749،23 5,609,026 5,340,750 4,905,754 تقسیمی سود   

 %7,5 نرخ رشد بلندمدت شرکت

 %31,8 %32,6 %32,5 %31,7 نرخ بازده مورد انتظار سهامداران

  11,749,438  3,189,903  4,029,837  4,050,070 سود تقسیمی تنزیل شده

248،019،23 ارزش فعلي شرکت  

 2,000,000,000 تعداد سهام

 11,510 ارزش فعلي هر سهم شرکت )ريال(
 

 بلندمدتمحاسبه نرخ رشد  – 24جدول 

مدتنرخ رشد بلند  
 %11,7 نسبت انباشت سود

 %63,7 بازدهی حقوق صاحبان سهام

 %7,5 نرخ رشد سود سهام
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 تحلیل حساسیت -14-3

بستگی دارد، در این بخش   و قیمت نفت به نرخ فروش محصوالت  پارس نفت  به اینکه سودآوری شرکتبا توجه 

الزم به   پرداخته شده است. 1398بر سود هر سهم در سال  و قیمت نفت فروش به بررسی تأثیر تغییرات نرخ 

نسبت به سال قبل معادل    1398توضیح است نرخ فروش داخلی محصوالت با توجه به مجوز افزایش نرخ برای سال  

افزایش یافته و در این جدول به بررسی درصد افزایش نرخ مازاد افزایش نرخ لحاظ شده در محاسبات پرداخته  

 شده است.

 
 بررسی سودآوری شرکت  – 25جدول 

 نرخ رشد فروش محصوالت داخلي

ت
 نف

ت
یم

 ق

EPS   40 %30 %20 %10 %0 1398سال% 

65 2,840 3,256 3,672 4,088 4,504 

67 2,779 3,195 3,611 4,027 4,444 

69 2,718 3,134 3,551 3,967 4,383 

71 2,657 3,074 3,490 3,906 4,322 

73 2,597 3,013 3,429 3,845 4,261 

 

، پیرو اقامه دعوی واحد  29/12/1397منتهی به  های مالیحسابرسی صورت  5الزم به توضیح است طبق بند 

فتی ایران بابت کسری مواد اولیه )لوبکات( تحویلی از سال  های ن مورد گزارش علیه شرکت ملی پخش فرآورده 

میلیون لیتر لوبکات مطابق قرارداد   45.8، دادگاه رای قطعی به محکومیت خوانده به تحویل 1387لغایت  1381

صادر نموده، لیکن پیرو اعتراض طرف دعوی، ریاست محترم قوه قضاییه    09/07/1393در حق شرکت را در تاریخ  

، دستور توقف اجرای حکم را صادر نموده و پرونده یاد شده تا کنون تعیین و تکلیف  27/10/1393 در تاریخ

میلیون لیتر لوبکات سود هر    45.8نگردیده است. لذا با فرض صدور رای قطعی به نفع شرکت نفت پارس و تحویل  

 . گرددریال برآورد می  3،596معادل  1398ل سهم سا
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