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 صنعت بررسی .1

 تولید عملیات و فرآیند .1.1

نفات   ،گازوئیا   ،بنایی   ،نفات سافید   ،گاز ماای   دبه مواد مفیدتری مانن نفت خام یک واحد صنعتی است که در آن پاالیشگاه نفت

کاه از   یبه صاورت صورت خام یا فراورش نشده خیلی مفید نیست و . نفت بهگرددهای نفتی تبدی  میو دیگر فراورده قیر ،آسفالت ،کوره

نفات خاام در بار     بنابرای   ؛باشندالذکر دارای نقطه جوشی متفاوت میدل زمی  بیرون آمده کاربرد چندانی ندارد. هر کدام از مواد فوق

از آنجائیکه تقاضاای زیاادی     شوند.نقطه جوش از هم جدا میهای آن بر اساس شود و با تقطیر جیء به جیء فراوردهتقطیر گرما داده می

های سانگی  و اجایای گاازی سابک در  ای      تر وجود دارد از ای  رو در یک پاالیشگاه مدرن نفتی هیدروکرب برای اجیای مای  سبک

 شوند.فرایندهای پیچیده و انرژی بری به مواد با ارزش تری تبدی  می

های متفاوتی هستند کاه بار اسااس آن    نوع خوراکی که بر مبنای آن  راحی شده اند دارای پیچیدگیهای نفت بسته به پاالیشگاه

هیار  ۸۱تا  ۸۱برای احداث یک پاالیشگاه با پیچیدگی متوسط بی   گذاریسرمایهکنند. مییان مییان و نوع محصوالت متفاوتی تولید می

 نیاز دارد. گذاریسرمایههیار دالر در هر بشکه  ۴۲تا  ۴۲درجه پیچیدگی گاه تا  دالر به ازای هر بشکه ظرفیت پاالیش است و با افیایش

 جیلساوتیت، ) مناب  سایر از حاص  سنتیی هاینفت از موارد بعضی در چه اگر .است خام نفت هاپاالیشگاه پایه خام موادبنابرای  

 : از اندعبارت هاشگاهیپاال از حاص  یهافراورده کلی به  ور و شودمی استفاده نیی (غیره ، قیری یهاماسه

 ،بوتان مث  شده مای  گازهای و( پتروشیمیایی و صنعتی گازهای( شک  گازی هیدروکربورهای و هیدروژن شام  گازها 

 صنعتی و خانگی مصارف جهت تجارتی های پروپان و

 دییل موتورهای و هواپیما و اتومبی  موتورهای جهت کربورانها 

 صنعت در حالل نقاشی، در حالل ها، لکه پاککننده بعنوان ها، حالل و مخصوص های اسانس 

 حرارت ایجاد یا و روشنایی برای المپا نفت یا کروزن 

 کم قدرت با صنعتی یا خانگ حرارتی تاسیسات برای احتراق قاب  ماده خانگی، مازوت 

  جهات  سانگی   هاای  روغ  ،(خیا ی چرخ)کوچک مکانیکی دستگاههای چربکردن جهت سبک های روغ  ها، روغ 

 بخار های ماشی  در استفاده مورد سیلندر روغ  موتور، روغ  ساخت

  الکتریسته عایق و غذائی مواد محافظت جهت موم، و پارافی 

 کشتی و برق نیروگاههای مانند زیاد قدرت با حرارتی تاسیسات برای سوخت بعنوان سنگی ، مازوت 

 ،بندی بسته و قالبگیری بمنظور همچنی  و ساختمانها در یا ههاجاد در استفاده جهت قید بصورت آسفالت 

 ،الکترودها تهیه جهت استفاده مورد ماده یا و صنای  برای سوخت بعنوان کک 
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%A6%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA_%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA_%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA_%DA%A9%D9%88%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%DB%8C%D8%B1
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 جهان در صنعت جایگاه .1.2

 چنادی   هاا  نازی توسط رومانی اشغال از قب  تا شده، ساخته میالدی ۸۱۲1 سال در رومانی پولشیتی، در جهان پاالیشگاه اولی 

 نیروی بمباران  ی در ها پاالیشگاه ای  اکثر  .گردید تأسیس مح  همان در آمریکایی شرکتهای گذاریسرمایه با نیی دیگر پاالیشگاه

 .افتادند کار از میالدی ۸۱۲1 در ویو تیدال عملیات در آمریکا هوایی

 نفات  تنها اولیه های پاالیشگاه

 ماابقی  و میکردناد  پاالیش را سفید

 بااه نشااده پاااالیش تمحصااوال

 .میگردیاد  تخلیه رودخانه نیدیکتری 

 باه  پاالیشاگاهها  اتومبیا   اختراع با

 دیایل  ساوخت  و بنیی  تولید سمت

 عنوان به امروز به تا که شدند هدایت

 پاالیشاگاه  فاراورده  تاری   اصالی 

  .میشوند شناخته

 1۲6 باه  نیدیک حاضر حال در

 در جهاان  کشاور  ۸۴6 در پاالیشگاه

 ، مجماوع  که باشند می فعالیت حال

 ظرفیتهاای  بایساتی  مای  ،۴6۲6 ساال  تا مصرف افیایش به توجه با است، روز در خام نفت بشکه میلیون ۱۲ آنها شده نصب ظرفیت

 هیادروکربوری  صانای   نگهاداری  و  تعمیر و ای سرمایه عملیاتی، بودجه میالدی ۴6۸۲ سال در .گردند احداث دنیا در پاالیشی جدید

 می احداث حال در جهان سراسر در جدید  رح ۲66 در حدود که است حالی در ای  ،برآورد می گردد دالر میلیارد 1۴۲ دحدو به جهان

 باه  ویژهای نگاه دارند، پائینی بسیار نفت تولید که کشورهایی حتی دهد می نشان جهان کشورهای پاالیشی سیاستهای بررسی. باشند

 استراتژیک اول وهله در را پاالیشگاه مقوله و اند داشته گازوئی  و بنیی  قبی  از خود نفتی ایفرآوردهه داخلی تامی  و پاالیشی حوزه

 و جناوبی  کاره  مانناد ) جهاان  کشورهای از بسیاری به  وری که .اند پرداخته آن ارزیابی به اقتصادی نگاه با سپس و دانسته امنیتی و

 نفتای  فرآوردههاای  صاادرات  حتی و تولید و دیگر کشورهای از خام نفت ارداتو به اقدام پاالیشی های فرآورده واردات جای به (هند

 .میکنند
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 ایران در صنعت جایگاه .1.3

 عناوان  باه  آباادان  پاالیشاگاه  تاسایس  باا  همیمان و شمسی ۸۴۱۸ سال به میتوان را صنعت ای  تاسیس تاریخچهدر ایران نیی 

 از یکای  جدید پاالیشگاههای ساخت  ریق از خام نفت تصفیه ظرفیت افیایشدر حال حاضر نیی  .داد نسبت ایران پاالیشگاه نخستی 

 میلیاون  دو باه  را خاام  نفت های پاالیشگاه ظرفیت به  وری که است شده عنوان توسعه ششم برنامه در پخش و پاالیش اولویتهای

که باا تحقاق اهاداف فاوق،      رسید خواهد بشکه میلیون یک به نیدیک گازی میعانات های پاالیشگاه همچنی  و رسانده روز در بشکه

 :لیست شرکت ها عبارت اند از .خواهد رسید روز در بشکه میلیون سه به فعلی ۸.۱ از کشور پاالیشگاهی ظرفیت

 

 شرکت معرفی .2

 فعالیت موضوع و تاریخچه .2.1

فعالیت خود را در زمینه تهیه و تامی  نفت خام  پاالیشگاه نفت بندرعباسشرکت 

و انجام پاالیش و تولید فرآورده های نفتی و عرضه آن به مشاتریان   و میعانات گازی

اجارای  جهات   ،۴3/۸۴/۸1۱6در تااری   الزم به ذکار اسات    .آغاز نمود ۸131از سال 

نام شرکت در فهرست نرخ های بورس و اوراق بهاادار تهاران   قانون اساسی  ۲۲اص  

ورس اوراق بهاادار باه   سهام شرکت از  ریق ب 6۲/6۲/۸1۱۸تاری  در در  گردیده و  

  عموم عرضه گردید.

انجام عملیات پاالیش و فرآوری نفت خام و سایر هیدرو کربورها و تولید فرآورده های نفتای  موضوع فعالیت شرکت  بق اساسنامه 

نجام هرگونه عملیات از قبی  گاز مای ، نفت سفید، سوخت هواپیما، بنیی ، نفت گاز، نفت کوره و سایر مشتقات و فرآورده های جانبی و ا

به منظور عرضه مواد مندر  در اساسنامه و احداث، راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات صنعتی به منظور تولیاد، بازاریاابی، فاروش،    

مرکی اصلی و مرکی فعالیت شرکت در اساتان هرمیگاان و شهرساتان     مشابه می باشد.صدور انواع مختلف محصوالت نفتی، شیمیایی و 

            شده است.جاده اسکله شهید رجایی واق   ۴6درعباس در کیلومتر بن

:شرکت های پذیرفته شده در بورس یا فرابورس

(شبندر)پاالیش نفت بندر عباس •

(شپنا)پاالیش نفت اصفهان•

(شراز)پاالیش نفت شیراز•

(شتران)پاالیش نفت تهران•

(شبریی)پاالیش نفت تبریی•

(شاوان)پاالیش نفت الوان•

:احداثحالدرپاالیشگاه

فارسخلیجستارهپاالیشگاه•

هرمیپاالیشگاه•

خوزستانپاالیشگاه•

پارسپاالیشگاه•

آناهیتاپاالیشگاه•

شهریارپاالیشگاه•

کاسپی پاالیشگاه•
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40%

28%

17%

10%
5%

درصد مالکیت

کانون شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت

صندوق تامی  اجتماعی

شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی
ایران

سایر

گروه مالی ملت 

 سهامداران ترکیب .2.2

 :در جدول زیر جالصه شده استآخری  گیارش سه ماهه   بقترکیب سهامداران شرکت 

 ترکیب سهامداران: 1 جدول

 درصد مالکیت تعداد سهام نام

 ۲6 ۲،۲۴6،666،666 سهام عدالت ریگذاسرمایهکانون شرکت های 

 ۴۱ 1،۱۲۲،666،666 صندوق تامین اجتماعی

 ۸3 ۴،1۲۴،۱۴۴،۴1۱ شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران

 ۸6 ۸،۲6۴،۸۲1،۱31 سایر

 ۲ 13۸،6۴6،3۱۱ گروه مالی ملت 

 ۸66 ۸1،۱66،666،666 جمع
 

 

 مدیره هیئت اعضای ترکیب .2.3

 :ذی  ارائه شده است نیی در جدول  تاعضای هیئت مدیره شرک
 

 : اعضای هیئت مدیره2 جدول

 نام به نمایندگی سمت

 شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامی  سید نورالدی  شهنازی زاده رئیس هیئت مدیره

 ه های نفتی ایرانشرکت ملی پاالیش و پخش فرآورد هاشم نامور مدیرعام  و نائب رئیس هیئت مدیره

 سهام عدالت استان کرمانشاه گذاریسرمایهشرکت  علی اکبر ماهرخ زاد عضو اصلی هیئت مدیره

 سهام عدالت استان گلستان گذاریسرمایهشرکت  حمید شریف رازی عضو اصلی هیئت مدیره

 شرکت رفاه گستر تامی  اجتماعی نجات امینی عضو اصلی هیئت مدیره
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 قیمت وندر .2.4

 در جدول ذی  خالصه شده است: ۱۲پایان شهریور سهم از زمان عرضه در بورس تا روند قیمت

 : قیمت سهم از ابتدای ورود به بازار سرمایه3 جدول

 قیمت پایانی تاریخ قیمت پایانی تاریخ
 ۲،۱۱۱ ۸1۱۲ فروردی  پایان ۸،۸۲6 (۸1۱۸ )تیرماه اولیه عرضه

 ۲،۲۲1 ۸1۱۲ تیر نپایا ۲،۲۱۴ ۸1۱۸ سال پایان

 ۲،۲۲1 ۸1۱۲ مرداد پایان ۸1،3۴۸ ۸1۱۴ سال پایان

 1،۲63 ۸1۱۲ شهریور پایان ۲،13۱ ۸1۱1 سال پایان
 

 
 

 تولید ظرفیت .2.5

 در جدول ذی  آورده شده است: ،۱۲و بودجه  ۱1ظرفیت عملی شرکت در  ی سال های با اسمی  مقایسه ظرفیت

 : ظرفیت تولید4 جدول

 نام محصول
 ظرفیت عملی )مترمکعب( سمی )مترمکعب(ظرفیت ا

 43 44بودجه  43 44بودجه 

 ۲3۲،۲3۲ ۲11،1۲6 ۲۲3،6۱۴ ۲۲3،6۱۴ گاز مایع

 1،۴۲۲،1۲1 1،1۲1،۴۲6 1،3۸1،۱۲۲ 1،3۸1،۱۲۲ بنزین معمولی

 ۸۲1،3۸1 ۸۲3،3۲6 ۸۱۲،1۱3 ۸۱۲،1۱3 سوخت هوائی سنگین جت

 13۱،۲۱6 161،۱۲6 ۸،۱۲1،۱3۸ ۸،۱۲1،۱3۸ نفت سفید

 ۸۸،۸۴۴ 1،۲66 - - حالل ها

 1،۲۸۲،61۸ 1،613،666 ۲،6۸1،۱۴1 ۲،6۸1،۱۴1 نفت گاز

 ۲،۲۲۸،1۲۱ ۲،۱1۴،666 1،۸۴۱،663 1،۸۴۱،663 نفت کوره

 ۸،6۴۲،6۸6 3۱3،۴۲6 ۲1۴،۴۲1 ۲1۴،۴۲1 نفتا

 36۲،۱6۱ ۱1۸،۲66 ۴۱6،۸۲۴ ۴۱6،۸۲۴ وکیوم باتوم

 ۸۲۴،۲1۴ ۸61،۲66 - - لوبکات

 ۲،۱66 ۲,۲3۲ - - آیزوریسایکل

 ۸۲،۴۱۱ ۸۱،1۲۲ ۴1،۲۲۲ ۴1،۲۲۲ گوگرد

 ۸۱،۲۴6،۴۸۸ ۸3،1۱1،۱36 ۸۱،۴1۸،۲3۲ ۸۱،۴1۸،۲3۲ جمع

1,140

5,592

13,721

4,679
3,507

(۱۸تیرماه )عرضه اولیه  ۱۸پایان سال  ۱۴پایان سال  ۱1پایان سال  ۱۲پایان شهریور 

روند قیمت

روند قیمت
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 مالی های صورت بررسی .3

 ترازنامه .3.1

 به شرح جدول ذی  می باشد: ۸1۱1تا سال  ۸1۱6ترازنامه شرکت پاالیش نفت بندر عباس از سال 

 1343تا سال  1341سال  از ترازنامه :5 جدول

 1341 تغییرات)%( 1341 تغییرات)%( 1342 تغییرات)%( 1343 شرح

 ۸1۲،11۲ ۲۸1 ۱۲۱،۸۲1 (1۲) ۲۲۲،۱۲۸ ۸3۲ ۸،۲۴۱،۴۱۴ موجودی نقد

 ۱،63۱،6۲۱ ۴1۱ ۴۱،3۲۸،۲۱1 (۱1) ۲،۱۲1،۸1۴ (33) ۸،۸1۲،۱6۴ دریافتنی ها

 3،۲۱۲،۸۴۲ 1۱ ۸6،۲۱1،۲31 ۸۲1 ۴۲،۲61،۲۲6 (۸۸) ۴۴،1۲۸،۱۸۸ موجودی مواد و کاال

 111،1۴6 (1۴) ۴۴۱،۸۴۲ ۸۴ ۴۲1،131 ۸6 ۴۱۸،۴61 فارشات و پیش پرداخت هاس

 ۸1،۸1۸،۱1۱ ۸۲1 ۲۸،16۸،۲۲3 (۴۲) 1۸،۴3۸،۱11 (۸۱) ۴۲،۲۱۱،6۱۱ جمع دارایی های جاری

 6 - 6 - 11،166،13۴ ۴ 11،۱11،3۲3 دریافتنی های بلند مدت

 1۲,۴۱۱ - 1۲،۴۱۱ - 1۲،۴۱۱ - 1۲،۴۱۱ های بلندمدت گذاریسرمایه

 ۸1،۸۴3 (۲) ۸۲،113 (۴) ۸۲،631 1 ۸۲،۲36 دارایی های نامشهود

 ۸۴،۲61،1۱۲ ۲ ۸۴،۱۲۴،3۲1 1۱ ۸3،۱۴۸،۴۲۸ ۸6 ۸۱،11۲،۲۲1 دارایی های ثابت مشهود

 ۴۲3،1۸۴ ۲ ۴۲1،3۲1 ۸۸ ۴۱۲،۴۸۱ (6) ۴۱۴،۱36 سایر دارایی ها

 ۸۴،36۴،۲1۴ ۲ ۸1،۴16،۸1۲ ۴۱۱ ۲۸،۲۲1،۲۸3 ۲ ۲1،۱6۲،۱1۴ جمع دارایی های غیر جاری

 ۴۱،۱1۲،16۸ ۱۱ ۲۲،۲1۸،۲۱۴ ۲۴ ۱۴،۱۴۱،۲۲1 (۲) 3۱،۲61،616 جمع دارایی ها

پرداختنی های تجاری و 

 غیرتجاری
۴۸،36۴،1۱6 1۲ ۸1،۸۱۱،3۲6 (۴3) ۴۴،۴۸3،۱61 ۸۸3 ۸6،۴1۸،۲3۸ 

 ۴۱۲،33۱ ۱13 1،۸۲3،۴۱6 ۴6۴ ۱،۲۴۴،31۱ (۴1) 3،6۱۸،۴۸۲ مالیات پرداختنی

 ۴،6۱6،۴1۲ - ۴،6۱6،۴1۲ ۴۲1 3،1۱۸،۲۲3 ۸۲6 ۸۱،۲11،۲1۲ سودسهام پرداختنی

 - !DIV/6# ۴۲۲،۱۲۲ ۸ ۴۲3،۲16 ۱۲ ۲۱1،1۲1 پیش دریافت ها

 ۸۴،1۸3،۲۸۲ ۸۴6 ۴3،3۸6،۲۸1 ۴6 11،1۲۸،11۲ ۲1 ۲3،3۲1،۲۸۲ جمع بدهی های جاری

 ۸۸6،۸۱3 (۴) ۸6۱،6۸۲ (1) ۸6۸،۱۲1 ۴۸ ۸۴1،1۲1 پرداختنی های بلند مدت

 ۸،۲66،666 - ۸،۲66،666 - ۸،۲66،666 - ۸،۲66،666 کت بلند مدتاوراق مشار

ذخیره مزایای پایان خدمت 

 کارکنان
۲3۲،۱۲6 13 ۴۱۲،1۱۴ ۲1 ۸۱۲،۱3۴ ۴۱ ۸۲۴،11۸ 

 ۸،31۴،۱۲۱ ۴ ۸،۱6۴،۱۱1 ۲ ۸،۱۱1،1۲۱ ۸۸ ۴،6۱۱،۸۱1 جمع بدهی های غیرجاری

 ۸۲،1۱6،11۴ ۸6۲ ۴۱،۲۸1،۲6۴ ۸۱ 1۲،۴۴۱،6۸1 ۲۸ ۲۱،۱۲۴،363 جمع بدهی ها

 ۸1،۱66،666 - ۸1،۱66،666 - ۸1،۱66،666 - ۸1،۱66،666 سرمایه

 ۲۸۱،۱16 ۸۴۱ ۱۲۲،11۴ ۲۲ ۸،1۱6،666 - ۸،1۱6،666 اندوخته قانونی

 ۴11 - ۴11 - ۴11 ۱33،۸6۲ ۴،636،۴6۸ سایراندوخته ها

 ۴1۲،331 1،3۱۱ ۸6،۴۱1،1۸۴ ۴۸۲ 1۴،۲۴6،۴6۲ (1۴) ۸۴،۲۸6،۸۴۴ سودانباشته

 ۸۲،۲۱1،۱1۱ 31 ۴۲،6۲۱،۸۱6 ۱6 ۲3،166،۲۲6 (1۱) ۴۱،116،1۴1 وق صاحبان سهامجمع حق

جمع بدهی ها و حقوق صاحبان 

 سهام
3۱،۲61،616 (۲) ۱۴،۱۴۱،۲۲1 ۲۴ ۲۲،۲1۸،۲۱۴ ۱۱ ۴۱،۱1۲،16۸ 

 

 :جهت بررسی دقیق تر از ترازنامه هم مقیاس شده استفاده گردیده است که اقالم عمده آن به شرح ذی  می باشند
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 ترازنامه هم مقیاس شده: 6 جدول

 1341 1341 1342 1343 شرح

 ۸ ۴ ۸ ۴ موجودی نقد

 ۴۱ ۲۲ 1 ۸ دریافتنی های تجاری و غیرتجاری

 ۴1 ۸۱ 1۸ ۴۱ موجودی مواد و کاال

 ۲1 31 1۱ 1۴ جمع دارایی های جاری

 - - ۲6 ۲1 دریافتنی های بلند مدت

 ۲1 ۴۲ ۴۴ ۴۲ دارایی های ثابت مشهود

 ۸ 6 6 6 دارایی هاسایر 

 ۲۲ ۴۲ 1۴ 1۱ جمع دارایی های غیر جاری

 ۸66 ۸66 ۸66 ۸66 جمع دارایی ها

 1۲ ۲۸ ۴6 ۴3 پرداختنی های تجاری و غیرتجاری

 ۸ 1 ۸۸ ۱ مالیات پرداختنی

 3 ۲ ۱ ۴1 سودسهام پرداختنی

 ۲۲ ۲۸ ۲6 16 جمع بدهی های جاری

 ۲ 1 ۴ ۴ اوراق مشارکت بلند مدت

 1 1 ۴ 1 ی غیرجاریجمع بدهی ها

 ۲6 ۲۲ ۲1 11 جمع بدهی ها

 ۲۱ ۴۲ ۸3 ۸3 سرمایه

 ۸ ۴ ۴ ۴ اندوخته قانونی

 6 6 6 1 سایراندوخته ها

 ۸ ۸۱ 1۱ ۸1 سودانباشته

 ۲6 ۲1 ۲3 13 جمع حقوق صاحبان سهام

 ۸66 ۸66 ۸66 ۸66 جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

 

 می باشند:نکات قاب  توجه در جدول فوق به شرح ذی  

  در ۱6در ساال  با شیبی مالیم افیایش یافته است بطوریکاه   ۸1۱1تا  ۸1۱۸در  ی سال های  شرکتهای  بدهیروند ،

درصادی   ۴1ای  عدد با رشدی  ۸1۱1از مح  بدهی ها بوده است لیک  در سال درصد از دارایی های شرکت  ۲6حدود 

 ال های مورد بررسی،ن چنی  عنوان نمود که شرکت در  ی سدرصد افیایش یافتخه است به عبارتی می توا 11به عدد 

 از اهرم بیشتری استفاده نموده است.

 درصدی از فروش شرکت داشته است که با سودآوری هاای شارکت در    ۸سهمی  ۸1۱6ه شرکت نیی در سال تسود انباش

با توجه به افیایش نرخ  ۸1۱۴ال درصد افیایش یافته است. البته در س ۸1 به ۸1۱1، در سال به بعد ۸1۱6سال های  ی 

 ارز و قیمت نفت سودآوری نامتعارفی نصیب شرکت گردیده است.
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 مطالبات شرکت از شرکت ملای  و حساب های دریافتنی بلند مدت مربوط به حسابهای دریافتنی تجاری  اصلی تری  قلم

مقارر گردیاده   صره یازده قانون بودجه تببراساس الزم به ذکر است  .می باشد پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران 

اقدام به خرید مواد اولیه )نفت خام و میعانات گازی( و فروش فرآورده های نفتی حاص   ۸1۱1از ابتدای سال ای  شرکت 

همچنی   بق توافقات بعما  آماده بهاای فارآورده هاای      . ایدخلیج فارس نم FOBاز تصفیه نفت خام براساس قیمت 

 ا بهای خرید نفت خام و میعانات گازی می باشد.تحویلی قاب  تهاتر ب

افیایش  میلیون ریال ۸1.۱66.666به مبلغ  در حال حاضرتاسیس مبلغ یکصد میلیون ریال بوده که  دوسرمایه شرکت در بهمچنی  

 یافته است. جیئیات افیایش سرمایه شرکت در جدول ذی  خالصه گردیده است:

 تغییرات سرمایه: 7 جدول

 سال سرمایه قبلی مبلغ افزایش مبلغ جدید سرمایه محل افزایش

 ۸66   ۴۲/63/۸133 

 تامی  اعتبارات دارایی های غیرمنقول. ۸
 مازاد تجدید ارزیابی اموال منقول. ۴

مخصوصاندوخته . 1  
۸1،۱66،666 ۸1,3۱۱,۱66 ۸66 ۸3/۸۴/۸1۱۴  

 

 زیان و سود صورت .3.2

 :به صورت خالصه ارائه شده است ۸1۱۲تا بودجه سال  ۸1۱۸ یهاسالدر جدول ذی  صورت سود و زیان شرکت در  ی 

 : صورت سود و زیان8 جدول

 ۸1۱۸ تغییرات)%( ۸1۱۴ تغییرات)%( ۸1۱1 تغییرات)%( ۱۲بودجه  

 ۸1۲،۴۴۸،۲۲۱ ۸۲1 ۲66،33۱،1۱۲ (1۲) ۴1۲،۱6۱،۸۱1 (16) ۸۱۲،۱۲1،1۲۲ فروش

 (۸۲6،661،۱۴6) ۸۲۸ (11۸،1۸۲،۱۴۴) (16) (۴۲۲،1۴3،1۲۲) (۴۱) (۸3۱،۲۱1،۱11) بهای تمام شده

 ۸۲،۴۸۲،1۴۱ ۸۲۱ 1۱،۲1۲،۲31 (31) ۸6،۲۱۸،۱۲۴ (۲۱) ۲،1۲۱،۲۸۱ سود ناخالص

 (۸،۲۲۱،۲۸1) (۴1) (۸،۸۴۱،136) ۸۴۸ (۴،۲۱۱،31۲) (۴3) (۸،۱۸1،۱۲۲) عمومی و فروشهزینه های 

 - - - - (۸16،۴1۱) (۸66) - سایر درآمدهای عملیاتی

 ۸1،3۲1،۴۸۴ ۸3۱ 1۱،11۲،۱61 (3۱) 3،۱۲۸،۱۲6 (۲۲) 1،۲۲۴،۲3۲ سود عملیاتی

 (۴۴6،۱۲۸) (۸66) - - - - - هزینه های مالی

 ۱۴،1۱1 1۲۱ ۲۸1،۲۱۲ ۲۲ 166،3۱۲ (۸66)  سایر درآمدهای غیرعملیاتی

 ۸1،1۴3،۱۲۲ ۸۱۲ 1۱،3۲۴،1۱۱ (3۱) ۱،۲۲۴،11۲ (۲1) 1،3۴3،۱۲1 سود قبل از مالیات

 (1،611،3۸1) ۸۲۴ (3،3۴1،۱1۱) (3۱) (۸،1۲۴،3۲۸) (۲۱) (1۱1،۴۱۲) مالیات

 ۸6،۲1۲،۴۲۸ ۸۱۲ 1۸،6۴۲،۲۲6 (3۱) 1،۱۱۱،۱۱۲ (۲1) 1،61۸،۲1۸ سود خالص

EPS )331 ۸۱۱ ۴،۴۴1 (3۱) ۲1۸ (۲۲) ۴۲3 عملیاتی)ریال 

EPS )(3) (۲۲3) ۴۲ ۲1 1۱ (۸۱۲) (13) غیرعملیاتی)ریال 

EPS ۴۴6 (۲1) ۲66 (3۱) ۴،۴۲۱ ۸۱1 311 

ساال   ۱۸درصدی نسابت باه ساال     ۸۲1به او  خود رسیده و با تغییری  ۸1۱۴فروش شرکت در  ی سال  به جدول فوق، با توجه

. باشاد  ریال برای هار ساهم مای    ۴.۴۲۱مطلوبی را از نظر سودآوری برای سهامداران حاص  نمود بطوریکه سود هر سال در سال فوق 
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در سال مذکور افیایش نرخ دالر و افیایش قیمت نفت مای باشاد و بناابرای     عمده دالیلی که باعث افیایش چشمگیر سودآوری شرکت 

در جادول   هم مقیاس شده صورت سود و زیانجهت بررسی بیشتر  .قیمت نفت و قیمت ارز رابطه ای مستقیم با سودآوری شرکت دارند

 :ذی  خالصه شده است

 صورت سود و زیان هم مقیاس شده: 4 جدول

 ۸1۱6 ۸1۱۸ ۸1۱۴ ۸1۱1 ۱۲بودجه  شرح

 ۸66 ۸66 ۸66 ۸66 ۸66 فروش

 (۱۱) (۱۸) (۱6) (۱1) (۱3) بهای تمام شده

 ۸ ۱ ۸6 ۲ 1 سود ناخالص

 (۸) (۸) (6) (۸) (۸) هیینه های اداری و عمومی و فروش

 - - - (6) - سایر درآمدهای عملیاتی

 6 ۱ ۸6 1 ۴ سود عملیاتی

 (6) (6) - - - هیینه های مالی

 6 6 6 6 - غیرعملیاتیسایر درآمدهای 

 6 ۱ ۸6 1 ۴ سود قب  از مالیات

 (6) (۴) (۴) (۸) (6) مالیات

 6 1 ۱ 1 ۴ سود خالص

 

حاشیه سود ناخالص شرکت بجی  بیرگتری  قلم کاهنده فروش، حساب بهای تمام شده کاالی فروش رفته می باشد و از سوی دیگر

همچنی  اصلی تری  قلم بهای تمام شده شرکت نیای   .ی تمای  به ثبات داشته استافیایش نرخ دالر و نفت، تا حدود زیاد سال هایدر 

 .می باشد( گازی نفت خام سنگی  و میعانات)همان مواد اولیه
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 نقد وجوه جریان صورت .3.3

 :به شرح ذی  می باشد ۸1۱1تا  ۸1۱6در جدول ذی  صورت جریان وجوه نقد در  ی سال های 

 یان وجوه نقدصورت جر: 11 جدول

 1341 تغییرات)%( 1341 تغییرات)%( 1342 تغییرات)%( 1343 شرح

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های 
 عملیاتی

۸3،۲61،66۲ ۱6.۱6 ۱،۸36،1۲1 ۴۸۲ ۴،۱۸۲،۱۲۴ ۴۴۱ ۱۱۱،۱۴1 

 - - 3،۱۱۴ ۸،۴۴۴ ۸6۲،۲۴3 ۸۲1 ۴11،۱۲3 گذاریسرمایهسوددریافتی بابت سپرده های 

 - - 1،1۲۴ ۴11 ۸۴،۸3۴ ۱6 ۴۸،۱11 سهام دریافتیسود 

 - - - - (۸،۱1۱،۴۱۲) ۲1۲ (۸۸،1۲۱،3۱۲) سود سهام پرداختی

و سود  گذاریسرمایهجریان خالص وجه نقد ناشی از بازده 
 پرداختی تامی  مالی

(۸۸،1۲۱،۱6۲) ۲16 (۸،3۴6،۲۱۲) (۸۲،۱۱۱) ۸۸،11۲ - - 

 (۸۲3،۴63) ۴۱ (۴6۴،۴66) 11۱ (۸،۲۲۲،1۱۸) ۸11 (۲،6۱۲،۴3۲) مالیات بر درآمد پرداختی

وجوه پرداختی جهت خرید دارایی های ثابت 
 مشهود

(۸،6۱۱،۴3۲) (۱۴) (1،۸۲۲،1۱۲) ۴61 (۴،6۴۱،1۱6) ۲۲ (۸،1۸۱،۲۲6) 

 1۲6،666 (۸66) - - - - - های کوتاه مدت گذاریسرمایهوجوه دریافتی بابت استراد 

دارایی خالص وجوه پرداختی بابت تحصی  
 نامشهود و سایر دارایی ها

(۸۴۸) (۸66) (16،۸6۱) ۸۲۱ (۸۴،6۱۲) ۱1۱ (۸،۸11) 

جریان خالص خرو  وجه نقد ناشی از فعالیت های 
 گذاریسرمایه

(۸،6۱۱،1۱۲) (۱۴) (1،۸3۲،۱6۲) ۴6۴ (۴،6۲۸،۲۱۲) ۸۸6 (۱36،۲۱1) 

 (۴13،۱1۲) (1۱3) 1۱1،3۱۸ (۸۲۸) (۴3۱،3۴3) (۲۲۱) ۱31،۲1۸ خالص افیایش)کاهش( در وجه نقد

 ۲6۴،1۴۱ (۲۱) ۸1۲،11۲ ۲۸1 ۱۲۱،۸۲1 (1۲) ۲۲۲،۱۲۸ مانده وجه نقد در آغاز سال

 - - - - (۸۴،۲3۱) (۸66) - تاثیر تغییرات نرخ ارز

 ۸1۲،11۲ ۲۸1 ۱۲۱،۸۲1 (1۲) ۲۲۲،۱۲۸ ۸3۲ ۸،۲۴۱،۴۱۴ مانده وجه نقد در پایان سال

 

محسوسی افایایش  به صورت  ۸1۱1تا  ۸1۱6شرکت در  ی سال های  یت های عملیاتیجریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعال

جریان خالص خارو  وجاه   . داشته است که نشان از وضعیت مطلوب شرکت در سال هایی است که قیمت نفت و دالر افیایش می یابند

های مختلف از جملاه  ارح افایایش ظرفیات     های شرکت در بخش  گذاریسرمایهنیی به دلی   گذاریسرمایهنقد ناشی از فعالیت های 

 .که نشان از دیدگاه توسعه ای بلند مدت شرکت می باشد وجود داشته استبنیی ،  اغلب 
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 مالی های نسبت .3.4

چهار گروه از نسبت های مهم شارکت پااالیش    .گذاری هستند ابیار بسیار مهم برای تصمیم گیری در سرمایه از های مالی نسبت

 :در جدول ذی  نمایش داده شده است ۸1۱1تا  ۸1۱6اس در  ی سال های نفت بندر عب
 : نسبت های مالی31 جدول

 نسبت

 مالی
 3131 3133 3132 3131 نسبت های مالی

ی
نگ

دی
 نق

ی
ها

ت 
سب

ن
 

 5.1 5.0 5.0 5.0 نسبت جاری

 5.0 5.5 5.0 5.5 نسبت آنی

 5.5 5.5 5.1 5.0 نسبت جریان نقدی عملیاتی

 0.0 5.1 5.1 0.0 نسبت جریان نقد عملیاتی به سود خالص

ت
الی

فع
ت 

سب
ن

 

 0.4 1.5 0.4 1.1 نسبت گردش دارایی

 00 44 10 04 متوسط دوره وصول مطالبات

 05 04 04 11 متوسط دوره موجودی کاال

ت 
سب

ن

ی
رم

اه
 

 5.05 5.00 5.01 5.41 نسبت بدهی

 0.5 0.0 5.0 0.0 ضریب مالکانه

ی
ور

دآ
سو

ی 
ها

ت 
سب

ن
 

 5.5 0.0 0.4 0.5 حاشیه سود ناخالص)%(

 5.0 4.1 0.4 1.5 حاشیه سود عملیاتی)%(

 5.1 4.0 0.0 0.4 حاشیه سود خالص)%(

 5.0 50.0 10.0 4.0 بازده دارایی)%(

 0.0 00.0 40.0 01.1 بازده حقوق صاحبان سهام)%(

  تا حدود زیادی کاهش یافته است که نشان از اساتفاده از   ۸1۱1 تا ۸1۱6نسبت های نقدینگی شرکت در  ی سال های

 سیاست های جسورانه در مدیریت دارایی ها و بدهی های جاری شرکت می باشد.

  متوسط دوره گردش موجودی کاال تا حدودی افیایش را نشان مای دهاد و در نسابت    نسبت های فعالیت شرکت نیی در

ه از بدهی ها جهت تامی  مالی می باشد که در واق  منجر به افیایش اهارم ماالی   های اهرمی نیی نشانگر افیایش استفاد

 در واق  نشانگر استراتژی جسورانه در ای  زمینه می باشد. هشرکت می باشد ک

    ۸1۱۴و  ۸1۱۸در مورد نسبت حاشیه سود ناخالص نیی افیایش چشمگیر حاشیه سودناخالص شرکت در  ی ساال هاای 

شی از افیایش نرخ ارز و نیی افیایش قیمت های جهانی نفت خام می باشد. همچنی  به تب  عواما   می باشد که عمدتا نا

 داشته است. ۸1۱۴و  ۸1۱۸در سال های  مذکور، بازده حقوق صاحبان سهام شرکت نیی در رشدی چشمگیر
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 زیان و سود صورت بینی پیش .4

 محصوالت تولید و فروش مبلغ نرخ، مقدار، .4.1

 در جدول ذی  خالصه شده است: ۸1۱۲ بودجه سال تا ۸1۱6محصوالت شرکت در  ی سال های ترکیب ریالی فروش 

 : ترکیب ریالی فروش)%(12 جدول

 ۸1۱6 ۸1۱۸ ۸1۱۴ ۸1۱1 ۱۲بودجه محصول

 ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ گازمایع

 ۴6 ۴۲ ۸۱ ۸۱ ۴۴ بنزین موتور

 ۴ ۸ ۸ ۸ ۸ سوخت سنگین جت

 ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ نفت سفید

 6 6 6 6 6 حالل ها

 1۲ 11 1۱ ۲6 1۱ گازنفت 

 1۴ 1۴ ۴۱ ۴۲ ۴۴ نفت کوره

 6 6 6 ۸ ۸ لوبکات

 6 6 6 6 6 آیزوریسایکل

 ۲ ۴ ۲ ۲ ۲ نفتا

 ۸ ۴ ۸ 1 ۲ وکیوم باتوم

 6 6 6 6 6 گوگرد

 ۸66 ۸66 ۸66 ۸66 ۸66 مجموع

 

. و نفتاا مای باشاند    سافید نفات   نفت گاز، نفت کوره، بنایی  موتاور،  گانه شکت عبارتد از:  ۲مطابق جدول فوق محصوالت اصلی 

، 1۱ترکیب ریالی فروش شرکت به نحوی است که نفت گاز، بنیی  موتور و نفت کوره به ترتیب با درصادهای   ۱۲ بق بودجه همچنی  

 درصد بیشتری  سهم از فروش شرکت را به خود اختصاص داده اند. ۴۴و  ۴۴

 

2%

22%
1%

4%
0%

39%

22%

1%
0%

4%
5% 0%

ترکیب فروش گازمای 

بنیی  موتور

سوخت سنگی  جت

نفت سفید

حالل ها

نفت گاز

نفت کوره

لوبکات

آییوریسایک 

نفتا

وکیوم باتوم

گوگرد
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 ن جدول ذی  را مشاهده نمود:از لحاظ مقدار فروش و مییان پوشش مقداری فروش نیی می توا

 مقدار فروش: 13 جدول

 محصول
واحد 

 سنجش

واقعی سه 

 44ماهه
 پوشش)%(

واقعی سه 

 43ماهه
 پوشش)%(

 ۴۲ ۸1۸،۲۴6 ۴۱ ۸۴1،6۱3 متر مکعب گازمایع

 ۴۲ ۱۲۲،1۴۲ ۴۲ 33۲،۸3۲ متر مکعب بنزین موتور

 ۴1 ۲۱،۸۱6 1۴ ۲۴،1۴1 متر مکعب سوخت سنگین جت

 ۸1 ۸61،1۱6 ۸۲ 3۱،۱۸3 بمتر مکع نفت سفید

 1۱ 1،611 ۲1 ۲،6۲۴ متر مکعب حالل ها

 ۴1 ۸،1۱6،۱۲۱ ۴۲ ۸،11۲،۸۲۲ متر مکعب نفت گاز

 ۴۲ ۸،۴۱1،6۱۱ ۴۸ ۱11،1۲۱ متر مکعب نفت کوره

 ۴۴ 16،1۲6 ۲۱ 1۱،۱13 متر مکعب لوبکات

 - - ۸۱ 3۱3 متر مکعب آیزوریسایکل

 1۸ ۴۸۴،۸1۴ ۸3 ۸1۸،6۱۴ متر مکعب نفتا

 ۸۱ ۸13،۲3۸ 11 11۲،6۴1 متر مکعب یوم باتوموک

 - - ۸6 ۸،۲3۱ متر مکعب گوگرد

 جمع کل
 

1،۱3۴،۴۱۱ ۴۲ ۲،۲۸۱،۲1۸ ۴۲ 

 ۱1از جمله نفت گاز و نفت کوره از لحاظ مقدار فروش کمتر از سه ماهه سال همانگونه که مشخص است در محصوالت اصلی شرکت، 

 ائه شده است:بوده است. مبلغ فروش نیی در جدول ذی  ار

 مبلغ فروش: 14جدول

 محصول
واحد 

 سنجش

واقعی سه 

 44ماهه
 پوشش)%(

واقعی سه 

 43ماهه
 پوشش)%(

 1۸ ۲،۱۱1،۱3۴ ۴۱ ۱61،۱۱6 میلیون ریال گازمایع

 16 ۲6،36۱،۲۴3 ۴۲ ۸6،6۲۱،۸۴6 میلیون ریال بنزین موتور

 1۸ 1،۸۲3،1۲۲ 11 3۴۸،6۲۱ میلیون ریال سوخت سنگین جت

 ۸1 ۸۴،۸۱۱،۱۲۱ ۸۲ ۸،6۴1،61۴ لیون ریالمی نفت سفید

 ۲6 ۴11،6۱۲ ۲۸ ۲1،۲۱۸ میلیون ریال حالل ها

 1۸ ۸6۲،3۱۸،۱۲۱ ۴1 ۸1،۱۲1،۸۱3 میلیون ریال نفت گاز

 16 11،۱۸1،۲1۴ ۴۸ ۱،13۱،۸۲1 میلیون ریال نفت کوره

 ۴1 ۴،6۸3،66۸ ۲3 1۲۱،۲33 میلیون ریال لوبکات

 - ۱1،6۱1 ۸۱ ۱،۲۲6 میلیون ریال آیزوریسایکل

 1۲ ۸6،۸1۴،۱1۸ ۸۱ ۸،۲31،3۲1 میلیون ریال نفتا

 ۴۴ ۱،۲11،۱۸1 1۴ ۴،1۱1،131 میلیون ریال وکیوم باتوم

 - ۸۱۸،16۲ ۸6 ۸6،11۲ میلیون ریال گوگرد

 جمع کل
 

۲1،۸۴1،16۲ ۴1 ۴1۲،۱6۱،۸۱1 ۴۱ 
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تحقق یابد و همچنی  بودجه مقداری فروش  ماهه برای ک  سال نییدر برآورد کارشناسی فروش فرض بر ای  است که نرخ های سه 

ول ذی  ادر قالب جد ۱۲در سال ،شرکت به تفکیک و در مجموع هر یک از محصوالتشرکت نیی پوشش داده شود. فروش کارشناسی 

 خالصه می گردد:

 فروش کارشناسی: 15 جدول

 واحد سنجش محصول
مبلغ فروش 

 کارشناسی)میلیون ریال(

 1،۸33,۲11 متر مکعب گازمایع

 ۲6،۱۱۲،۸۱6 متر مکعب بنزین موتور

 ۴،۴16،۲۴۸ متر مکعب سوخت سنگین جت

 1،۱۲۲،۸۲۱ متر مکعب نفت سفید

 ۱۲،۸۲1 متر مکعب حالل ها

 36،۱۱1،۱۲۲ متر مکعب نفت گاز

 ۲۸،۲۸۱،66۴ متر مکعب نفت کوره

 ۸،11۲،13۸ متر مکعب لوبکات

 ۲۴،۱۲3 متر مکعب آیزوریسایکل

 ۱,۲۲۸،۱۲3 متر مکعب نفتا

 ۱،۴3۱،31۱ متر مکعب وکیوم باتوم

 ۸61،611 متر مکعب گوگرد

 جمع کل
 

184,163,771 

 

 رفته فروش کاالی شده تمام بهای بینی پیش .4.2

 در جدول ذی  خالصه شده است: ۱1تا  ۱6ترکیب بهای تمام شده کاالی فروش رفته شرکت در  ی سال های 

 هزینه های تولید)%( : ترکیب16 جدول

 41 41 42 43 شرح

 ۱۱ ۱۲ ۱۱ ۱۱ نفت خام و میعانات گازی مصرفی

 - 1 ۸ - بنزین اکتان ساز

 6 6 6 6 دستمزد مستقیم

 ۴ ۴ ۸ ۸ سربار تولید

 ۸66 ۸66 ۸66 ۸66 جمع هزینه های تولید
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درصد از  ۱۱ ش ازبیبطوری که اغلب  بوده است نفت خام و میعانات گازی بق جدول فوق اصلی تری  قلم بهای تمام شده شرکت، 

نیی در نمودار ذی  نشان داده  ۱۲ترکیب مواد اولیه مصرفی در بودجه را هیینه مواد مستقیم مصرفی تشکی  می دهد. هیینه های تولید

 شده است:

 

 و نیی مییان پوشش آن نیی به شرح جدول ذی  می باشد: ۱1و  ۱۲مواد مصرف شده شرکت در سه ماهه  

 مواد مصرفی: 17 جدول

 واحد حشر
 پوشش)%( 43واقعی سه ماهه پوشش)%( 44واقعی سه ماهه

 مبلغ مقدار مبلغ مقدار مبلغ مقدار مبلغ مقدار

 ۴3 ۴۴ 11،1۸۲،6۲۲ ۴۲،۲۲۱،3۸۲ ۴۲ ۴۲ ۲6،1۱۸،61۲ ۴۲،۱۱۱،116 بشکه نفت خام

 11 ۸1 ۲،113،۲۱۲ ۸،6۲۲،۲1۲ ۴۱ ۴۱ 1،1۴1،1۱۱ ۴،۸۲3،3۴1 بشکه میعانات گازی

 جمع
  

۲۲،163,31۲ 
   

13،۱۱۸،116 
  

در برآورد کارشناسی فرض بر ای  است که نرخ های سه ماهه برای ک  سال نیی تحقق یابد و همچنی  بودجه مقداری تولید و فروش 

و  مواد اولیه مصرفی کارشناسی تعدی  شده اند.از سوی دیگر دستمید و سربار نیی با نرخ هایی متناسب پوشش داده شود. شرکت نیی 

 ول ذی  خالصه می گردد:ادر قالب جد ۱۲در سال ی تمام شده کاالی فروش رفته کارشناسیبها

 هزینه مواد اولیه: 18 جدول

 واحد شرح

 44کارشناسی مبلغ مقدار

 ۱۲بودجه
واقعی سه 
 ماهه

 ۱۲بودجه
واقعی سه 
 ماهه

 نرخ)ریال(

مبلغ مواد 
مصرفی 

)میلیون ۱۲
 ریال(

 ۸11،163،۴۱1 ۸،111،۱۴۴ ۲6،1۱۸،61۲ ۸1۲،۲۴1،۴۲۲ ۴۲،۱۱۱,116 ۱۱،۱۲۲،۸3۲ بشکه نفت خام

 ۸۴،۱۱۴،6۸۲ ۸،1۱۱،1۴1 1،1۴1،1۱۱ ۸۴،۱1۸،۲۱۴ ۴،۸۲3،3۴1 3،11۲،111 بشکه میعانات گازی

 مجموع
 

۸63،۲۱۱،۱63 ۴3،6۲3،6۲1 ۸33،1۲3،311 ۲۲،163،31۲ 
 

۸31،۸۱۱،1۸۸ 

92.5%

7.5%

44ترکیب مواد اولیه بودجه 

نفت خام سنگی 

میعانات گازی
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 بهای تمام شده کاالی فروش رفته: 14 جدول

 44کارشناسی 43واقعی سال 44ماهه 3واقعی  شرح هزینه ها

 ۸31،۸۱۱،1۸۸ ۴۲6،۲۸۲،۸1۴ ۲۲،163،31۲ مواد مستقیم

 ۸1۲،1۱۲ ۸۱۴،۱۱1 ۲۲،1۸۴ دستمزد مستقیم

 ۴،۱61،1۲۸ 1،1۴۱،۸۱۱ (۴،۸11،۱۸۲) سربار

 ۸3۱،۴13،1۲1 ۴۲۲،1۴3،1۲۲ ۲۴،۸۱۲،۴1۴ جمع

 

 شده بینی پیش زیان و سود صورت .4.3

ه دش خالصهجدول ذی  در  ،۱۲و  ۱1و سه ماهه های سال های  ۱۲بودجه به همراه  ۸1۱۲سال صورت سود و زیان کارشناسی در 

 :است

 : صورت سود و زیان کارشناسی21 جدول

 پوشش)%( ۱1سه ماه  ۱1 پوشش)%( ۱۲سه ماهه ۱۲بودجه  شرح
کارشناسی 

 ۱۲سال
 پوشش)%(

 ۴1 ۸۱۲,611،33۸ ۴۱ 33،۱۱۲،31۱ ۴1۲،۱6۱،۸۱1 ۴1 ۲1،۸۴1،16۲ ۸۱۲،۱۲1،1۲۲ فروش

 ۴۲ (۸3۱،۴13،1۲1) 16 (3۲،11۸،۲6۲) (۴۲۲،1۴3،1۲۲) ۴۲ (۲۴،۸۱۲،۴1۴) (۸3۱،۲۱1،۱11) بهای تمام شده

 ۴6 ۲،3۱1،۲۸۲ ۴۲ ۴،۲11،11۲ ۸6،۲۱۸،۱۲۴ ۸۱ ۱1۱،1۲1 ۲،1۲۱،۲۸۱ سود ناخالص

هیینه های اداری و عمومی 
 و فروش

(۸،۱۸1،۱۲۲) (۲۴۱،33۲) ۴۲ (۴،۲۱۱،31۲) (131،۱1۲) ۸۲ (۸،۱۸1،۱۲۲) ۴۲ 

 - - - - (۸16،۴1۱) - - - سایر درآمدها)هیینه ها(ی عملیاتی

 ۸3 ۴،۱3۱،۲3۸ ۴۱ ۴،۸۱۱،۲36 3،۱۲۸،۱۲6 ۸۲ ۲6۱،۲1۱ 1،۲۲۴،۲3۲ سود عملیاتی

 - (13۲،666) - - - - - (13۲،666) هیینه های مالی

 ۴1 ۴۱۲،36۲ ۸۱ ۲۴،6۱۲ ۴۱۱،۱۱6 ۴۱ 13،۱11 ۴۲1،۲۴۸ ها گذاریسرمایهدرآمد 

 ۴۸ 131،3۲6 ۸6 1۸،1۲6 1۸۸،۱6۲ ۴۲ ۱6،6۸۸ 1۸1،۱۲6 خالص درآمد)هیینه( متفرقه

 ۴6 1،۴31،۱۸1 ۴3 ۴،۴3۴،۱6۲ ۱،۲۲۴،11۲ ۸۱ 1۲1،۲۲1 1،3۴3،۱۲1 سود قب  از مالیات

 ۸۱ (1۸۴،3۱1) ۴3 (۲۲1،۲6۲) (۸،1۲۴،3۲۸) ۸3 (۸۸3،3۸1) (1۱1،۴۱۲) مالیات

 ۴6 ۴،11۲،۸11 ۴3 ۸،۱۴۱،۲6۸ 1،۱۱۱،۱۱۲ ۸۱ ۲1۱،۱16 1،61۸،۲1۸ سود خالص

EPS )۸3 ۴۸1 ۴۱ ۸۲۱ ۲31 ۸۲ 13 ۴۲3 عملیاتی)ریال 

EPS  قب  از کسر
 مالیات)ریال(

۴36 ۲۱ ۸۱ 1۴6 ۸1۲ ۴3 ۴13 ۴6 

EPS  پس از کسر
 مالیات)ریال(

۴۴6 1۱ ۸۱ ۲66 ۸11 ۴3 ۸۱1 ۴6 
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 گیری نتیجه .5

تهیه و تامی  نفت خام و میعانات گازی و انجام پاالیش و تولید فرآورده هاای   فعالیت خود را در زمینه پاالیشگاه نفت بندرعباسشرکت 

درصاد   ۸۱در حال حاضر حدود شرکت پاالیش نفت بندر عباس آغاز نمود.  در حال حاضر  ۸131نفتی و عرضه آن به مشتریان از سال 

 ارح   ،از ساوی دیگار   ه بندرعباس تولید مای گاردد.  پاالیش نفت خام داخ  کشور و به تب  آن محصوالت مورد نیاز کشور در پاالیشگا

تا پایان سال جااری باه بهاره بارداری     درصد در دست تکمی  دارد که  بق بودجه شرکت  ۱۲ی با پیشرفت حدود افیایش ظرفیت بنیین

 .خواهد رسید

رکت همان مواد اولیه مصرفی اصلی تری  قلم بهای تمام شده ش ۸1۱۲تا بودجه سال  ۸1۱6اقالم بهای تمام شده از سال  بق بررسی 

شرکت، ترکیاب مصارف    ۱۲همچنی   بق برنامه بودجه  شرکت را شام  می شود.  هیینه تولیددرصد از  ۱۱الی ۱۱ حدودمی باشد که 

صورتحسااب هاای قطعای شارکت ملای      کاه مطاابق    ( می باشد%3.۲( و میعانات گازی )%۱۴.۲مواد اولیه به صورت نفت خام سنگی )

اعاالم   دالر  ۲1.3۲و  ۲۲.۱۲باه ترتیاب    در ماه های فروردی  لغایت خرداد ماه میانگی  موزون قیمت مواد اولیه فوق پاالیش و پخش،

درصد بودجه مصرف شده  ۴۱درصد و  ۴۲و میعانات گازی به ترتیب سنگی  نفت خام گیارش عملکرد سه ماهه شرکت، پیرو  شده است.

 . اند

نیی محصوالت اصلی شرکت تا حادود زیاادی مشاخص گردیاد باه       ۸1۱۲تا بودجه  ۸1۱6ی  بق بررسی اقالم فروش در  ی سال ها

و   (%۲)نفات سافید  ، (%۲)وکیاوم بااتوم    ، (%۴۴)بنیی  موتور،  (%۴۴)نفت کوره،  (%1۱)نفت گازمحصوالت  ۱۲ بق بودجه  وری که 

هریاک   از لحاظ فروش ریالی نیای ، ۱۲ه ماهه سال در عملکرد س .را به خود اختصاص داده اندفروش شرکت از  درصد ۱1حدود (%۲)تانف

کا  پوشاش   در مجماوع   البتاه  و درصد پوشش داشته است ۴۲و  %۴۸، %۴1به ترتیب بنیی  موتور ، نفت کوره، نفت گاز از محصوالت

 درصد کاهش را نشان می دهد. ۴6نسبت به سال گذشته در حدود (%۴1)۱۲در سال فروش 

را نشاان   درصادی  ۴۲( کاهشای  %۴۲ ) ۱1مدت مشابه سال  ( نسبت به%۸۱) ۱۲سه ماهه اول سال مییان پوشش سود ناخالص نیی در 

( %۸۱)۱۲همچنی  پوشش سود خالص شرکت ساه ماهاه   که عمده علت آن کاهش چمشگیر قیمت جهانی نفت خام می باشد.می دهد 

درصادی را در   ۴6سهم کارشناسای پوشاش   درصد داشته است و در سود هر  11( کاهشی در حدود %۴3)۱1نسبت به مدت مشابه سال

 ساالیانه  عادی عمومی مجم  به سهام صاحبان بی  تقسیم جهت را خالص سود % ۲۲ دارد تصمیم مدیره هیاتدارد. همچنی   ۱۲سال 

 .نماید پیشنهاد ۱۲ مالی سال

تا حدود شرکت  به نظر می رسد ،شرکت پاالیش نفت بندر عباس ۱۲با توجه به بررسی کارشناسی صورت عملکرد سه ماهه  در مجموع

متغیرهایی که می توانند سودآوری شرکت را  .ریال( را دارد۴۴6)۱۲توانایی پوشش سود هر سهم بودجه شده سالریال(  ۸۱1درصد ) ۱۱

ت خاام و  مییان سودآوری شرکت رابطه مستقیم با قیمت نف تحت تاثیر قرار دهند عبارت اند از: قیمت نفت خام و قیمت دالر. به عبارتی

قیمت دالر دارد بطوری که اگر قیمت نفت افیایش یابد سودآوری شرکت نیی افیایش می باید و اگر قیمت دالر نیی افیایش یابد بااز هام   

  سودآوری شرکت اقیایش خواهد یافت.  


