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مقدمه

ی گروه پتروشیم

تابان فردا

پاالیش نفت58%

اصفهان

17%

سرمایه گذاري 

تابان فردا

11%

سرمایه گذاري 

یصندوق بازنشستگ

3%

سایر

11%

ترکیب سهامداران شسپا ثبتادارهدر1378/۰7/۰1تاریخدرطیوشدهتاسیسخاصسهامیشرکتصورتبه1378/۰7/۰1تاریخدراصفهانروغنتصفیهشرکت•

ا.استرسیدهثبتبهتهرانصنعتیمالکیتوشرکت ها بهاصفهانپاالیشگاهروغن سازيکارخانهواگذاريفرآیندشدنطوالنیب

تأدیهکمیتهتصمیماتو137۹سالبودجهقانون1۰تبصره(ج)بنداجرايدرنفتصنعتکارکنانرفاهوپس اندازبازنشستگیصندوق هاي

1381سالابتدايازواگذاريامرتحققباونداشتهتجاريوعملیاتیفعالیتگونههیچ138۰سالپایانتاشرکت،(صندوقمطالبات

واحدوفرداتابانپتروشیمیگروهشرکتفرعیتجاريواحدهايجزوسپاهاننفتشرکتحاضر،حالدر.استشدهآغازآنفعالیت

سازماندر13۹۲/۰۴/1۶تاریخدرسپاهاننفتشرکت.استنفتصنعتکارکنانرفاهواندازپسوبازنشستگیصندوقگروه،نهاییتجاري

درکارخانهمحل.استشدهعرضهعمومبهمزبورسازماندرآنسهام13۹3/۰3/۰5تاریخدروشدهپذیرفتهتهرانبهاداراوراقوبورس

.استشدهواقعتهران-اصفهانجاده5کیلومترهزارمترمربع388مساحتبهزمینی

انواعتولیدجهتپایهروغن هايساختمنظوربه،کارخانه هاایجادوتاسیسازاستعبارتاساسنامه۲مادهطبقشرکتفعالیتموضوع•

.آنهاازحاصلهمشتقاتوجانبیمحصوالتوکشاورزيوصنعتیماشین آالتوگوناگونخودروهاينیازموردموتورروغن هاي

تنهزار15۰واکستراکتوپارافینواکس،اسلکپایه،روغنشاملپایهمحصوالتتنهزار55۰ازبیشبربالغشرکتساالنهتولیدظرفیت•

روغن هايگازسوز،دیزلی،بنزینی،موتوريروغن هايانواعازاعمروانکارفرآورده هايازگسترده ايطیفشاملکهاستنهاییمحصول

.می شودضدیخوگریسهمچنینوصنعتیروانکارهايخودرو،دنده

.می کندبازارروانهاسپیديبرندباراخودمحصولشرکت•

هزار8مساحتبهکارخانه ايدرسال،درتن۲۰،۰۰۰ساالنهظرفیتبهاویلفوتسوجامدپارافینمحصوالتتولیدعملیاتازبخشی•

واقعتهرانتولیديسایتدرروغنوگریستولیدوسالدرتن7،۰۰۰ظرفیتبهیخضدتولیدعملیاتازبخشیواشتهارددرواقعمترمربع

.می گیردانجامکرجقدیمجاده18کیلومتردر
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معرفی-صنعت

نفت گاز

31%

بنزین

۲5%
نفت کوره 

۹%

نفت سفید 

8%

گاز مایع

7%

نفتا

7%

روانکار 

1% سایر

1۲%

مصرف نفت خام در بخش هاي مختلف

زارانهانسان ها.می شوداستفادههستندتماسدرکهسطحچندیادوبینگرماواصطکاککاهشبرايکهاستماده ايروانکار•

هارابمحورهايروغن کاريبرايحیوانیچربیوآبوروغنازمصریانمثالبراي.می کننداستفادهروانکارهاازکهاستسال

رد.می شدنداستفادهروان کاريبرايگریس هاوگیاهیروغن هايمعدنی،روغن هايبیستم،قرناوایلدر.می کردنداستفاده

۴.8شمالیآمریکايدرروانکارتقاضايسرانه.استبودهتنمیلیون37بهنزدیکروانکارهابرايجهانیتقاضاي،۲۰1۹سال

ستهددوبهمی توانراروانکارها.استجهانیمیانگینبرابرچهارتقریباًومیزانباالترینکهاستنفرهربرايکیلوگرم

روانکارهايوصنعتیروغن هايدستهدوبهنیزصنعتیروانکارهاي.کردتقسیمصنعتیروانکارهايوخودروروانکارهاي

.می شوندتقسیم بنديجامدروانکارهايوفلزکاريروانکارهايگریس ها،مانندمخصوص

دراروانکارهتولیدبرتمرکزقرنیکازپس.بودندگیاهیروغن هايیاحیوانیچربی هايمعموالًارگانیک،اولیهروانکارهاي•

صنعتاکثرالبته.آوردنددستبهرابازارکششآلفااولفینپلیمانندمصنوعینیمهومصنوعیروانکارهاينفتی،پاالیشگاه

لسادرتنمیلیونچهاربهنزدیکبازاريارزشدارايخودروروانکارهايمتحده،ایاالتدرتنها.استمتکینفتبههمچنان

گیزنددرنفتیفرآورده هايوجودبرامراین.هستندبازارازبزرگیبخش هاينیزمعدنیوکشاورزيروان کننده هاي.هستند

.می کندتاکیدمدرن

.استدادهاختصاصخودبهراروانکارصنعتبازارسهمچهارمیکازبیشسواريخودروهايموتورروغنمتحده،ایاالتدر•

برايتقاضابهتوجهبا.فلزکاريوهیدرولیکروغنسنگین،موتورروغنفرآیند،روغن:ازعبارتندروانکارمحصوالتسایر

درنهاتروانکاربازارتخمینیاندازه.داردجهانسراسردرراروانکاربازارحجمباالترینچینتولید،فرآیندهايدرروان کننده ها

.استدالرمیلیارد1۹بربالغمتحدهایاالت
۲۹
3۰
31
3۲
33
3۴
35
3۶
37
38

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

تقاضاي جهانی روانکارها 
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فرآیند تولید-صنعت

واحد استخراج با 
فورفورال 

جداسازی آروماتیک ها

واحد موم گیری

جداسازی موم

واحد تصفیه 
نهایی با هیدروژن

رافینیت

اکسترکت
(مواد آروماتیک)

(برش روغنی)لوبکات 

انواع موم

اضافه کردن مواد  
افزودنی

روغن پایه

روغن نهایی

انواع گریس

استپایهروغنحجمیلحاظازروانکارهاتشکیل دهندهجزءمهم ترین•

راروانکاریکفرموالسیون%۲3ازبیشمتوسططوربهوزنیلحاظازو

.می دهدتشکیل

و آیدمیبه دستخامنفتپاالیشازجهاندرمصرفیپایهروغنبیشتر•

شمارهبنفتصنعتازقسمتیعنوانبهروانکارصنعتدلیلهمینبه

.می رود

فتنپاالیشگاهدرخالدرتقطیرواتمسفریکفشاردرتقطیراثردر•

براياولیهمادهکهمی شودایجاد(لوبکات)روغنیبرشخام،

.استروغن سازپاالیشگاه هاي

افهاضبا.می گرددتبدیلپایهروغنبهمراحلیطیازبعدروغنیبرش•

موتور،روغن شاملنهاییروغن هايپایه،روغنبهافزودنیموادکردن

.می شوندتولیدصنعتی،روغنودندهروغن

وکاتالیستحالل،ازاستفادهازعبارتندپایهروغنتولیدروش هاي•

برايگذشتهدرکهسولفوریکاسیدجايبهروش هاایندر.هیدروژن

ازمی گرفته،قراراستفادهموردروغن،ازآروماتیک هاکردنجدا

.شودمیاستفادهفورفورالمانندحالل هایی
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فرآیند تولید-صنعت

خالتقطیرواحدهايازموجود،لولهخطوططریقازروغنیسنگینیاسبکهايبرشابتدا•

اینهمچنین.می گردندذخیرهذخیره سازيتانک هايدروشدهدریافتاصفهانپاالیشگاه

اتصاالتازاستفادهباوتانکرتوسطدیگريپاالیشگاهازواحداینخوراککهداردوجودقابلیت

.شودمنتقلمخازنبهشدهتعبیه

ارقرفورفورالحاللبامایع-مایعاستخراجعملتحتشرکتبهوروديروغنیبرشسپس•

وگرانرويشاخصروغنی،برشازآروماتیکاجزاشدنجداباعملیاتاینطیکهگرفته

.می یابدبهبودمحصولرنگهمچنین

ملیاتعازاستفادهباتامی شودفرستادهبازیابیواحدبهنیزآمدهدستبهواکسازعاريروغن•

جداحاللازپایهروغنآب،بخارباعریان سازيهمچنینومختلففشارهايدرناگهانیتبخیر

جریانروغن،عریان سازدربخارکمکبهحاللازWFOمخلوطعاري سازيازپس.گردد

.می شودفرستادهنهاییتصفیهواحدبهسازعریانبرجپائینازخروجی

تبادلاثردرمبدلیکدرابتداواکس،ازعاريروغن،(Finishing)نهاییتصفیه يواحددر•

 کندمیکاراجکتورتوسطوشدهایجادخالتحتکهخشک کنبرجبهوشدهگرمبخارباحرارت

عنوانبهپایهروغن.گرددتبخیرروغندرموجودآبپایین،فشارواسطهبهتامی شودفرستاده

غنروواحد،ایناصلیمحصول.می شودفرستادهنگهدايمخازنبهبرجپائینازنهاییمحصول

Base)پایه OIL)واکساسالکآنجانبیمحصولو(Slack Wax)ازحاصلپایهروغن.می باشد

وعاري سازيشاملکهنهاییتصفیهواحدازمخازن،بهشدنفرستادهازقبلواحد،این

.ودمی شفرستادهپایهروغننگهداريمخازنبهنهاییپایه يروغنومی گذرداستخشک سازي

.گرددمیذخیرهواکسنگهداريمخازندرنیزحاصلواکساسالک

اللحباموم زداییواحدبهحاصلرافینیتروغنی،برشازآروماتیکترکیباتشدنجداازپس•

دواحاینجانبیمحصول.گرددجداآندرموجودواکسیامومتامی شودواردکتوناتیلمتیل

،اکستراکتنگهداريبرايشدهگرفتهنظردرمخازندرکهمی باشد(EXTRACT)اکستراکتنیز

.می گرددذخیره سازي

کردنجداشاملحالل،باواکس زداییفرآیندکتون،اتیلمتینحاللباموم زداییواحد•

.می باشدپاییندمايومناسبحاللکمکبهروغن،درموجودنفتیاجزايازحاصلواکس هاي

یلمتوروغنحاللعنوانبهتولوئنحاويکهمی شوداستفادهمخلوطیحاللازفرایندایندر

.می باشدواکسبرايحاللضدیکعنوانبهکتوناتیل
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.استداشتهزیاديتأثیرپایهروغننهاییمصرفصنایعبرکروناویروسشیوع•

چشم انداز-صنعت

.استبودهنفتصنعتاندازچشمنفتی،-پاالیشیدستیپایینصنایعبرتاثیرگذارومهممولفه هايازیکیهموارهنفت،نرخبهنفتیمشتقاتوفرآورده هاکاملهبستگیدلیلبه•

چشمگیريتغییرکروناهمه گیريدلیلبه۲۰1۹دسامبرازصنعتبخش.داردبستگیمواردسایروتولیدبخشبهبودواقتصاديسالمتمانندعواملیبهشدتبهنفتبرايتقاضا

به.بودشاهدهمقابلگرفتندقراربیمارياینتأثیرتحتشدتبهکهکشورهاییدرجهانیاقتصاديپیامدهاياولیهنشانه هاي.شداقتصاديشدیداطمینانعدمباعثکهداشت

.دادکاهشرانفتبرايتقاضانتیجهدرویافتکاهششدتبه۲۰۲۰مارسوژانویهدرسرمایه گذاريوخرده فروشیصنعتی،تولیدمثال،عنوان

طوري کهبه.شدمتوقفاقیانوسیهوآسیااروپا،شمالی،آمریکايدرخودروتولیدویافتکاهشتجارينقلیهوسایلوخودروبرايتقاضاکروناویروسشیوعبا•

چنانهماوضاع،بهبودوسراسريواکسیناسیونانجامبا.کردندمتوقفموقتطوربهراخودتولیدتسالوهوندافیات،موتورز،جنرالفورد،مانندشرکت هایی

.باشدداشتهخودروصنعتبرنامطلوبیتأثیرمی تواندکهداردوجودمصرف کنندگانخریدقدرتکاهشواقتصاديبی ثباتیازناشینگرانی هاي

: صنعت خودرو

: نفتصنعت 

روغنبرايتقاضا.شوندمی استفادهنیرووحرارتانتقالوسیلهعنوانبه،صنعتیکاربردهايدرمعموالًهیدرولیکهايروغن•

مرتبطمعادنوفلزات،سازوساختمانندمختلفصنایعرشدبازیراداردبستگیآننهاییکنندگانمصرفبهشدتبههیدرولیک

.است

 :هیدرولیکهايروغن
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نفت سپاهان

37%

نفت بهران

۲۲%

نفت ایرانول

۲5%

نفت پارس

1۶%

13۹۹سهم شرکت هاي روانکار از تولید در سال 

روغنفروشدوممقامویافتافزایش%۲۲به13۹۹سالدرداخلدرروغنفروشازسپاهاننفتبازارسهم•

.آورددستبهراداخلبازاردر

موتورروغنپایه،روغن:روانکارانواعشاملداخلروغن سازپاالیشگاه هايدرتولیدياصلیمحصوالت•

وارافینپضدیخ،،گریسمانندجانبیمحصوالتواکسترکتوصنعتیروغن هايدیزلی،موتورروغنبنزینی،

.استواکساسالک

مقایسه شرکت هاي بورسی–صنعت 

نفتفروشدرصد38سپاهان،نفتفروشدرصد13۹۹،57سالدرروانکارشرکت هايریالیفروشبراساس•

صادراتینشان دهندهکهاستصادراتیپارسنفتفروشدرصد۴3وبهراننفتفروشدرصد۲۹ایرانول،

.استارزنرخوجهانیقیمت هايازشرکتاینگرفتنتاثیروسپاهاننفتشرکتبودنمحور

نموداردر13۹۹تا13۹5ساله5زمانیبازهدربورسیروغن سازپاالیشگاهچهاردرروانکارانواعفروشمبلغ•

نکاررواشرکت هايسایربهنسبتبهراننفتشرکتفروشمبلغزمانی،بازهایندر.استشدهدادهنشان

گروهایهپروغنایرانپاالیشگاه هاي.دانستمحصولباالترکیفیتمی توانراآندلیلکهاستبودهبیشتر

پایهنروغتولیدسمتبهدارد،برنامهدرکهتوسعه ايطرح هايباسپاهاننفتشرکتومی کنندتولیدیک

.می رودپیشباالترگروه هاي

1395 1396 1397 1398 1399
شبهرن 13,300,68 15,170,86 23,175,65 37,499,86 55,852,62
شرانل 9,695,266 11,583,45 18,827,45 27,956,73 46,050,56
شنفت 5,582,225 6,967,030 12,926,50 19,420,90 32,335,84
شسپا 9,510,213 11,938,34 21,431,44 34,837,01 55,637,73

۰

1۰،۰۰۰،۰۰۰

۲۰،۰۰۰،۰۰۰

3۰،۰۰۰،۰۰۰

۴۰،۰۰۰،۰۰۰

5۰،۰۰۰،۰۰۰

۶۰،۰۰۰،۰۰۰

ل
ریا

ن 
یو

یل
م

مقایسه مبلغ فروش روانکار در شرکت ها



ن
سرمایه امی

ن 
ت تامی

شرک
ی

سرمایه گذار
ی و 

ت دارای
مدیری

گزارش تحلیلی شسپا

9

ترازنامه
1398/121399/1۲(میلیون ریال)ترازنامه 

دارایی
 3,509,499 1,088,399موجودي نقد

 1,766,429 3,517,873سرمایه گذاري کوتاه مدت
 8,617,111 5,165,022دریافتنی هاي تجاري و سایر دریافتنی ها

 17,922,785 7,811,550موجودي مواد و کاال
 3,396,740 2,666,742پرداخت هاپیش 
 35,212,564 20,249,586جاريدارایی هاي جمع 

 5,766,603 5,031,691سرمایه گذاري هاي بلندمدت
 7,333,630 1,801,596ثابت مشهوددارایی هاي 
 734,386 403,669نامشهوددارایی هاي 

 22,977 31,750دارایی هاسایر 
 13,857,596 7,268,706غیرجاريدارایی هاي جمع 
 49,070,160 27,518,292دارایی هاجمع 
بدهی

 7,361,366 4,465,408پرداختنی هاي تجاري و سایر پرداختنی ها
 4,297,825 1,317,862دریافت هاپیش 

 525,367 897,180درآمدذخیره مالیات بر 
 6,198,848 3,267,003سود سهام پیشنهادي و پرداختنی

 18,383,406 9,947,453جاريبدهی هاي جمع 
 293,732 182,650ذخیره مزایاي پایان خدمت

 293,732 182,650بدهی هاي غیرجاريجمع 
 18,677,138 10,130,103غیرجاريجاري و بدهی هاي جمع 

و حقوق صاحبان سهامبدهی ها 
 9,500,000 6,000,000سرمایه

 950,000 600,000اندوخته قانونی
 19,943,022 10,788,189انباشته( زیان)سود 

 30,393,022 17,388,189جمع حقوق صاحبان سهام
 49,070,160 27,518,292و حقوق صاحبان سهامبدهی ها جمع 

شرکتمالیصورت هايمورددرحسابرساظهارنظر:

۹۰3مبلغاصلی،شرکت13۹1سالدرآمدبرمالیاتخصوصدرمالیاتیامورسازمانآرايآخرینبراساس•

بابتاینازذخیره ايشرکت،اعتراضبهبنا کهشدهمطالبههاحسابدرموجودذخایرازبیشریالمیلیارد

دسوبراساسشرکت،گزارشموردسالدرآمدبرمالیاتاینبرافزون.استنگردیدهمنظورحساب هادر

ياستانداردهاطبقهرچند.استشدهشناساییحساب هادرقانونیمعافیت هاينمودنلحاظباوابرازي

نتایجنبودنمشخصبهتوجهبالیکناست،ضروريفوقمواردبابتازمالیصورت هايتعدیلحسابداري

عیینتقبل،سنواتمالیاتمشمولدرآمدتعییندرمالیاتیامورسازمانرویهوشرکتاعتراضبامرتبط

.بودخواهدامکان پذیرذي ربطمراجعنهایینظراعالمازپسلزومموردذخیرهمیزان

میلیارد3.11۲مبلغاصلیشرکت)ریالمیلیارد۴.3۰۶مبلغشاملگروهپیش پرداخت هايودریافتنی ها•

درارزشکاهشریالمیلیارد3.87۴مبلغشناساییعلی رغمکهمی باشدارزيوریالیسنواتیاقالم(ریال

مطالباتوصولبرايشرکتپیگیري هايواقدامات،(اصلیشرکتدرریالمیلیارد۲.7۹۲مبلغ)گروه

انجریدرسوختیفرآورده هايتامینپیش پرداختبابتایراننفتملیشرکتازطلبجملهازمزبور

.استنگردیدهمشروطبنداینمفاداثردرموسسهایناظهارنظر.می باشد

الیموضعیتباال،درشدهیادمالیصورت هايباال،درمندرجموردآثاراستثنايبهموسسه،ایننظربه•

گروهنقديجریان هايومالیعملکردو13۹۹اسفند3۰تاریخدر(عامسهامی)سپاهاننفتشرکتوگروه

استانداردهايطبق،بااهمیتجنبه هايتمامازمزبور،تاریخبهمنتهیمالیسالبرايراشرکتو

.می دهدنشانمطلوبنحوبهحسابداري،
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صورت جریان وجه نقد
13۹8/1۲13۹۹/1۲(ریالمیلیون )صورت جریان وجوه نقد 

عملیاتی فعالیت هاي 
 8,417,342 4,260,847نقد حاصل از عملیات

(150,000)(456,855)پرداختنیدرآمد مالیات بر 
 8,267,342 3,803,992عملیاتیفعالیت هاي وجه نقد ناشی از ( خروج)جریان خالص ورود 

فعالیتهاي سرمایه گذاري 
 23,950 0وجوه دریافتنی بابت فروش دارایی هاي ثابت مشهود

(5,711,052)(421,100)وجوه پرداختنی بابت تحصیل دارایی هاي ثابت مشهود
(331,960)(253,355)وجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی هاي نامشهود

(640,345) 0تسهیالت اعطایی به اشخاص
 252 223وجوه دریافتنی بابت فروش سرمایه گذاري هاي بلند مدت

(30,066) 0وجوه پرداختنی بابت تحصیل سرمایه گذاري هاي بلند مدت
 2,558,927 0وجوه دریافتنی بابت فروش سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت

(807,483)(3,516,977)وجوه پرداختنی بابت تحصیل سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت
 0 0سود سهام دریافتی

 484,403 451,760سود دریافتنی بابت سایر سرمایه گذاري ها
IFRS(3,739,449)(4,453,374)نقد حاصل از فعالیت هاي سرمایه گذاري ( خروج)جریان خالص ورود 
 3,813,968 64,543وجه نقد قبل از فعالیتهاي تامین مالی( خروج)جریان خالص ورود 

فعالیتهاي تامین مالی 
(1,568,155)(2,855,416)سود سهام پرداختی
IFRS(2,855,416)(1,568,155)نقد حاصل از فعالیت هاي تامین مالی ( خروج)جریان خالص ورود 

 2,245,813(2,790,873)در وجه نقد( کاهش)خالص افزایش 
 1,088,399 3,840,478مانده وجه نقد در ابتداي دوره

 175,287 38,794تاثیر تغییرات نرخ ارز
 3,509,499 1,088,399وجه نقد در پایان دوره

 1,234,929 398,400مبادالت غیر نقدي

نقدوجوهجریانصورتمهمنکات:

افزایشازمتأثرریالمیلیارد8،۲۶7مبلغبهنقدوجهوروديخالصجریانافزایش•

.می باشد۹۹سالدرعملیاتیپیش دریافتافزایشوعملیاتیپرداختنی هاي

مبلغبهسرمایه گذاري هافعالیت هايازناشینقدوجهخروجخالصجریانافزایش•

ثابتايدارایی هتحصیلبابتپرداختنیوجوهافزایشدلیلبهکهریالمیلیارد۴،۴53

.استبودهاشخاصبهاعطاییتسهیالتومشهود

1،5۶8مبلغبهمالیتأمینفعالیت هايازناشینقدوجهخروجخالصجریانکاهش•

.می باشدپرداختنیسهامسودکاهشآنعمدهدلیلکهریال،میلیارد

۲،۲۴۶مبلغشرکتنقدوجهنقد،وجوهجریانصورتبراساس۹۹مالیسالانتهايدر•

دودحشرکتدورهپایاننقدوجهدوره،اولنقدوجهبهتوجهباوافزایشریالمیلیارد

.می باشدریالمیلیارد3،5۰۹
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تولید و فروش

۰

۲۰،۰۰۰

۴۰،۰۰۰

۶۰،۰۰۰

8۰،۰۰۰

ن
ت

انواع روانکارتولید ماهانه مقدار 

۹8مقدار تولید  ۹۹مقدار تولید  1۴۰۰مقدار تولید 

۰

5،۰۰۰،۰۰۰

1۰،۰۰۰،۰۰۰

15،۰۰۰،۰۰۰

۲۰،۰۰۰،۰۰۰

ل
ریا

ن 
یو

یل
م

مبلغ فروش ماهانه انواع روانکار

۹8مبلغ فروش  ۹۹مبلغ فروش  1۴۰۰مبلغ فروش 

.شدشرکتفروشوتولیدحجمدرکاهشموجبداخلیکارهايوکسبوبنادرنقل،وحملبرايمحدودیت هاییوضعباهمراه۹۹سالدرکروناویروسشیوع•

متوسطسطحبهماهانهفروشمقداربعديماه هايدرمحدودیت هاکاهشبالکنبود،مواجهنسبیکاهشبا۹۹سالنخستماه هايدرفروشمقداراگرچه

انهاییمحصوالتفروشوفروشیخامکاهشبرمبنیشرکتکلیاستراتژيبراساسآنکهضمن.یافتافزایششرکتبودجه فروشحجمر،باالتافزودهارزشب

کاهش%1۴میزانبهقبلسالبهنسبتکهصادراتبخشبهمی شودمربوطفروشحجمکاهشعمدهویافتهرشد%3میزانبهداخلیبازارهايدرمحصوالت

سبدکلدرصد۲۶میزانبهشرکت،شدهفروختهدیزلیوبنزینیموتوريمحصوالتسهمبازار،تنظیمستادسويازشدهمنتشراطالعاتبراساس.استداشته

نرخمتوسطلکنبودهبهبودبهروجهانینرخ هايوضعیت۹۹سالدومنیمهازاگرچه.استبودهروانکارشرکتچهارتوسطموتوريشدهفروختهمحصوالت

ايفرآورده هونفتقیمتکاهشوجهانیبازارهايدررکودادامهجهتبهقبلسالبهنسبتگزارشموردسالطیشرکتصادراتیاصلیمحصوالتفروش

بهنسبت،(نیماسامانهنرخ)شرکتدسترسدرارزنرخمتوسطگزارش،موردسالدرطرفیاز.می دهندنشانراکاهشدرصد1۰حدودنسبیبصورت،نفتی

.رسیدریالهزار۲3۰عددبهویافتافزایشدرصد۹۰حدودقبلسالمشابهمدت

تن در سال–ظرفیت  محصول

۹،۴3۰ روغن موتور

3۲۴،۴8۰ روغن پایه

۲1۴،31۰ فورفورال اکسترکت

۴7۰،۲7۰ برایت استاک

۴۰،۲7۰ روغن روانکار صنعتی

۲،87۰ گریس پایه کلسیم

۲،87۰ گریس پایه لیتیوم

۹7،1۲۰ اسالک وکس

5،۶7۶ پارافین مایع صنعتی
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یسایکل،آیزورولوبکاتاصلیاولیهمادهشاملمصرفیمستقیمموادهزینهراشرکتتولیدشدهتمامبهايدرصد۹3•

ازدهشخریداريآیزوریسایکلولوبکاتنرخمتوسط.می دهدتشکیلبسته بنديلوازمووارداتیشیمیاییمواد

5۰حدود،13۹8سالبهنسبتدالر،متوسطنرخرشدونفتقیمتافرایشبهتوجهبا13۹۹سالطیدرپاالیشگاه ها

مانندسربارهزینه هايسایروافزودنیشیمیاییموادنرخارز،نرخرشدبهموجبطرفیاز.استیافتهافزایشدرصد

موادنرخمحاسبهمبناي،13۹8سالابتداياز.استبودههمراهنسبیافزایشبانگهداري،تعمیراتونقلوحمل

ارزنرخ از،13۹7سالخصوصاًقبلترسنواتدردرحالی کهمی باشدنیماسامانهنرخ،(افزودنی هاولوبکات)اصلیاولیه

سودهحاشیازبخشیرفتندستازمنجربهفروش،وخریدارزنرخیکسان سازي.استمی شدهاستفادهریالی۴۲،۰۰۰

.استگردیدهارزنرختفاوتازناشی

درصد۴۲حدوددر13۹8سالبهنسبتکهاستبودهریالمیلیارد51،۴۶۰معادل13۹۹سالپایاندرشدهتمامبهاي•

سالدرریال58،۲51به13۹8سالدرریال3۹،5۹8ازلوبکاتکیلوهرخریدقیمتمیانگین.استداشتهافزایش

برعتصندرتأثیرگذارعمدهعاملبعنوانخامنفتجهانیقیمتنوسانات.استیافتهافزایشدرصد۴7معادل13۹۹

.می باشدداخلیمحصوالتفروشنرختغییراتآنتبعبهواولیهموادتأمیننرخنیزوصادراتیمحصوالتفروشنرخ

خوراکتکیفیومیزاندرتغییرگونههرمی گردد،تامیناصفهاننفتپاالیشگاهتوسطشرکتخوراکعمدهبخش•

.بودخواهداثرگذارشرکتمحصوالتکیفیتومیزانبردریافتی

ه ترکیب بهاي تمام شد

درصد تغییر ریال-۹۹متوسط ریال-۹8متوسط اصلیمتغیرهاي

۹۰% ۲۲8،۰۰۰ 1۲۰،۰۰۰ نرخ دالر

۴7% 58،۲51 3۹،5۹8 نرخ لوبکات

۴7% 7۴،۶۲۶ 5۰،837 نرخ آیزوریسایکل

(۴)% 7۰۴،۹۴۹ 73۴،۲78 حجم تولید

سربار تولید

۶%

یددستمزد مستقیم تول

1%

لوب کات

۶5%

آیزروسایکل

1۰%

مواد بسته بندي و

ظروف سازي

18%

مواد مصرفی

93%

ترکیب بهاي تمام شده
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نرخ

۰

5۰،۰۰۰،۰۰۰

1۰۰،۰۰۰،۰۰۰

15۰،۰۰۰،۰۰۰

۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰

۲5۰،۰۰۰،۰۰۰

13
98

/02

13
98

/04

13
98

/06

13
98

/08

13
98

/10

13
98

/12

13
99

/02

13
99

/04

13
99

/06

13
99

/08

13
99

/10

13
99

/12

14
00/

02

14
00/

04

14
00/

06

14
00/

08

ن
ر ت

 ه
در

ل 
ریا

نرخ لوبکاتروانکار و مقایسه نرخ 

شپنا-نرخ لوبکات سبک بورس کاال نرخ روانکار شرکت

فرمول.استتنفنرخبهوابستهنتیجهدروکورهنفتنرخبه وابستهشرکت،اولیهمادهاصلی ترینعنوانبهلوب کاتنرخ•

تعییننیماارزنرخو1.18ضریباحتسابباوفارسخلیجفوب18۰کورهنفتدرصد۹5براساسلوبکاتقیمت گذاري

شیوعبا۹۹سالاوایلدرلوبکاتنرخ.باشداثرگذارشرکتسودبرمی تواندموارداینازکدامهرتغییربنابراین.می گردد

دبهبووواکسیناسیونرونددرتسریعباآنازپسورسیدتنهردردالر177محدودهبهنفت،قیمتافتوکروناویروس

انیزلوبکاتنرخجهانی،اقتصاددرتدریجی بهجاريالسماهآباندرلوبکاتنرخمتوسططوري کهبهشدمواجهافزایشب

.رسیدتنهردردالر5۴۰

باالسولفورورهکنفتجهانیمیانگینبراساسآنپایهبهايتعیینومی شودعرضههفتگیصورتبهبورس کاالدرلوبکات•

(HSFO)استنیماارزنرخمیانگیناحتسابباو.

فروشمیزان.می رساندفروشبهکاالبورسطریقازداخلبازاردرراخودمحصوالتازبخشیسپاهاننفتشرکت•

.استبودهدرصد۴۰میزانبه1۴۰۰ماهه۶درکاالبورسدرشرکت

۹۰۰حدودبه۹۹سالابتدايدردالر۴۰۰ازصادراتیپایهروغننرخ.می باشدپایهروغنشرکت،صادراتیاصلیمحصول•

.استیافتهافزایشجاريسالدردالر

دگانمصرف کننوتولیدکنندگانازحمایتسازمانمجوزبراساسروغنیشرکت هايدرموتوريروانکارانواعفروشنرخ•

نرخویهاولموادقیمتافزایشمیزانازکمترسازماناینتوسطشدهاعمالقیمتافزایشکهصورتیدرومی گرددتعیین

موتورروغنمحصولبرايسپاهاننفتشرکت1۴۰۰تیرماهدر.شدخواهدشرکتسودحاشیهکاهشبهمنجرباشد،ارز

.کرددریافتنرخافزایشدرصد۴1میزانبهدیزلیوبنزینی
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فوب خلیج فارس دالر در هر تن -18۰نفت کوره  دالر در هر تن-نرخ روانکار
دالر در هر تن-لوبکات سبک دالر در هرتن- SN500روغن پایه گروه یک 

دالر در هر بشکه-نفت برنت
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طرح هاي توسعه 

درهتوسعطرحچندخودمحصوالتسبدافزایشوکیفیتارتقاراستايدرسپاهاننفتشرکت•

اوجدیدمحصوالتتولیدواحدهاياحداث.دارداجرامرحله تاکسترکجملهازباالترافزودهارزشب

موتوريروغن هاي،3و۲گروهروغن هايوکس،اسلکازوکسپارافیناکسترکت،از(TDAE)سبز

در سازيذخیرهتوانافزایشواکستراکتبامقایسهدررابرفروشسهمافزایشباال،گریدبنزینی

.دادقرارشرکتکاردستوردرصادراتیپایانه هاي

بهرجاییشهیدبندريمجتمعدرسال15برايمربعمتر18،7۹۲تقریبیمساحتبهزمینیشرکت•

جهتمترمکعب35،۴۰۰ظرفیتبهنفتیفرآورده هاينگهداريمخازناحداثوساختمنظور

وکردهرهاجاشرکتترانزیتیوصادراتیوارداتی،وسوختیموادنگهداريوتوزیعبارگیري،تخلیه،

.می باشدجریاندرآنساختعملیات

ودنبمحورصادراتتوجهباسپاهاننفتشرکتکاروکسبشرایطبهبودپتانسیل هايازیکی•

ایانهپازشرکتحاضرحالدر.استمستقلصادراتیپایانهداشتناختیاردرتولیدي،محصوالت

دایجاباعثمقاطعیدرکهمی کنداستفادهاجاره ايمخازنازمجموعه ايوبوشهردرمستقرموقت

دريبنمجتمعدرزمینقطعهدوشرکتدلیلهمینبه.می شودشرکتصادراتیبرنامهدرمشکل

.استداشتهپیشرفتنیز%85حدودکهگرفتهنظردرصادراتیپایانهساختبرايفارسخلیج

Fully)تولیدپروژه• Refined Wax (FRW

Slackفعلیمحصولتبدیلپروژهایناجرايازهدف WaxبهFully Refined Waxافزودهارزشبا

Pourشاخصلحاظبهتولیديپایهروغنکیفیافزایشباهمزمانباال Pointپروژهایندر.می باشد

ولیدتظرفیتحفظعیندرکهشدخواهدانجامگونه ايبهپاالیشگاهوکس زداییواحددرتغییراتی

روغنکیفیتهمچنینویافتهکاهشدرصد۰/5حدودتاتولیديوکسدرموجودروغنمقدارفعلی،

رکتشمحصوالتبهمایعپارافیننامبهدیگرمحصولیکپروژهایناجرايازپس.یابدافزایشپایه

.استداشتهپیشرفتدرصد1۴۰۰،۴۲شهریورپایانتاپروژه.شدخواهدافزوده

Treated)جدیدواحدایجادپروژه• Distillate Aromatic Extraction (TDAE

و سازيالستیکصنایعدرکهمی باشداکسترکتازسبزفرآیندروغنتولیدپروژهایناجرايازهدف

ژاپن،کانادا،آمریکا،درآنمتعاقبواروپادراجباريبصورت۲۰1۰سالازوداشتهکاربردتایرسازي

مخاطراتدارايکهاستشدهمعمولهايRPOجایگزینبرزیلوچینروسیه،،کره جنوبی

ورالفورفواحددرتولیدياکسترکتواحد،اینخوراک.می باشندسرطان زاترکیباتوزیست محیطی

شروعوپیمانکارانتخابمرحلهدرحاضرحالدرطرحاین.استسپاهاننفتپاالیشگاهفعلی

.داردقراراجراییفعالیت هاي
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تاورلوبتولیدپروژه•

ازنسپاهانفتشرکتنهاییمحصوالتشدهتمامقیمتکاهشوکیفیبهبودتاورلوبپروزهازهدف

درسپاهاننفتشرکتدرSAE3۰-SAE۴۰سنگینوSAE1۰-SAE۲۰سبکپایهروغنتولیدامکانطریق

روزدربشکه1۰،۰۰۰تاورلوبظرفیت.استنهاییمحصوالتبازارسهمتوسعهوافزایشاستراتژيراستاي

پایهروغن هايگریدتولیدجهتالزمبرش هايتامینبرايسنگینوسبکخوراکاستفادهتوانواست

ودسحاشیهبهبودباعثپایهروغنگستردهطیفتولید.داردراشرکتنیازموردسنگینوسبک

ییاجرافعالیت هايشروعوپیمانکارانتخابمرحلهدرحاضرحالدرطرحاین.می گرددنهاییمحصوالت

.داردقرار

3و۲گروهروغنتولیدپروژه•

فعلیمحصوالتطریقازکیفیتباپایهروغنتولیدجهت3و۲گروهروغن هايتولیدواحداحداثپروژه

whiteتولیدهدفباسپاهاننفتشرکت۲۰۰8سالدر.استشدهاجراییوتعریفسپاهاننفتشرکت

oilشرکتازقرارداديطیرافرآیندطراحیبستهوفنیدانشAxensدودرواحداین.می کنددریافت

.می باشدمرتبطتجهیزاتدیگروhydrotreatingراکتورشاملاولبخش.استشدهطراحیبخش

Technicalمحصولسالدرتنهزار۴۰گرفتهانجامطراحیدربخشاینظرفیت White Oilگرفتهنظردر

کهمی گرددhydrofinishingقسمتواردواحد،دومبخشخوراکعنوانبهآنازبخشیکهاستشده

Medicinalتولیدبهطراحیبراساس White Oilاولبخشدر.دارداختصاصسالدرتن1۰،۰۰۰ظرفیتبه

purified base oilدومبخشدروhigh purified base oilمشترکمفهومبهتوجهبا.شدخواهدتولید

whiteتولیدپروسه oilبامکاتباتیانجاموجلساتبرگزاريضمن۹۶سالدر،3و۲گروههايروغنو

و3و۲گروهپایهروغنتولیدجهتشدهگرفتهفنیدانشکاربريتغییربرمبنیتاییدAxensشرکت

تولیداساساینبر.می گردداخذسالدرتنهزار5۰بهسالدرتنهزار۴۰ازواحدظرفیتافزایشهمچنین

قابلآیزوریسایکلخوراکاز3گروهپایهروغنهمچنینوفعلیتولیديگروهپایهروغناز۲گروهپایهروغن

.داردقرارنصبوساختوخریدعملیاتمرحلهدرحاضرحالدرطرحاین.استدستیابی

.می باشد1۴۰۲سالازپروژه هاازبهره برداريبرايشدهپیش بینیزمانکهاستذکربهالزم•

طرح هاي توسعه 



ن
سرمایه امی

ن 
ت تامی

شرک
ی

سرمایه گذار
ی و 

ت دارای
مدیری

گزارش تحلیلی شسپا

16

و زیان سود 

ساختمان،زمین،محلازارزیابیتجدیدمحلازسرمایهافزایشبهاقدامجاريسالدرشرکت•

 هايداراییاستهالکهزینهشدنافزودهسببکهاستکردهتاسیساتوتجهیزاتوماشین آالت

.استیافتهافزایشاداريعمومیبخشوتولیديبخشدراستهالکهزینهوشدهپذیراستهالک

.می باشدفروشنرخوفروشحجمتولید،حجمعاملچندازمتاثرعملیاتیدرآمدهاي•

داخلنیازموردنهاده هايصادراتازجلوگیريهدفبا،1۴۰۰آذر۲۴مورخجلسهدروزیرانهیئت•

اصلحدرآمدکهپتروشیمیوگازينفتی،محصوالتمعدنی،خامنیمهوخامموادفهرستکشور،

مواديبهخامموادمصوبه،اینموجببه.کردتعیینرامی شودمالیاتمشمولآنهاصادراتاز

وماهیت،شیمیاییفیزیکی،کیفیتدرتغییرياستحصال،یاواستخراجازپسکهمی شوداطالق

.ودمی شصادریاواگذارتولیديواحدبهفرآوريبرايشکل همانبهوباشدنشدهایجادآننوع

تعریفاییپتروشیمیوشیمیاییمحصوالتکلیهپتروشیمیوگازينفتی،نیمه خامموادهمچنین

در. شودمیاستفادهصنعتینهاییمحصولتولیدبراياولیهمادهیاخوراکعنوانبهکهاستشده

روهگپایهروغناگر.می خوردچشمبهنیز(اولتصفیه)معدنیپایهروغنانواعناممذکور،جدول

سودبرمحصولاینصادراتبرمالیاتبگیریم،درنظرمواداینزمرهازراسپاهاننفتتولیديیک

.بودخواهداثرگذارشسپاخالص
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18۰،۰۰۰،۰۰۰

فروش، بهاي تمام شده، سود خالص و حاشیه سود ناخالص

فروش بهاي تمام شده خالص( زیان)سود  حاشیه سود ناخالص
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نسبت هاي مالی
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دالر-ازاي هر تن مبلغ فروش به 
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(میلیون ریال)زیان صورت سود و 

1۴۰1کارشناسی 1۴۰۰کارشناسی ۹۹عملکرد ۹8عملکرد 

 157,505,461 133,985,937 71,803,812 47,358,995فروش

(104,684,962)(87,021,793)(51,460,357)(36,139,507)بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 52,820,500 46,964,144 20,343,455 11,219,488ناخالص( زیان)سود 

%34%3۴%28%24حاشیه سود ناخالص

(9,456,421)(5,698,812)(4,113,188)(2,573,270)اداری و تشکیالتی, عمومیهزینه های 

 693,193 611,694(317,926) 628,141عملیاتیدرآمدها و هزینه های سایر خالص 

 44,057,271 41,877,025 15,912,341 9,274,359عملیاتی( زیان)سود 

%28%31%22%20حاشیه سود عملیاتی

 0 0 0 0مالیهزینه های 

 3,254,472 3,191,329 1,809,764 1,016,571هزینه های غیرعملیاتیو خالص درآمدها 

 47,311,743 45,068,354 17,722,105 10,290,930سود قبل از مالیات

(5,211,085)(2,678,580)(217,272)(620,030)مالیات

 42,100,658 41,082,687 17,504,833 9,670,900خالص( زیان)سود 

%27%31%24%20حاشیه سود خالص

 56,000,000 56,000,000 56,000,000 9,500,000سرمایه

 752 734 313 173سود هر سهم 

پیش بینی عملکرد

مفروضات تحلیل 

1۴۰1کارشناسی 1۴۰۰کارشناسی متغیرهاي مهم

 270,000 240,000نرخ دالر 

 75 70دالر-برنتنفت 

 426 397دالر-نفت کوره 

 128,890,784 106,931,613نرخ لوبکات سبک

 900 9۴0نرخ روغن پایه

 121,500,000 100,800,000نرخ آیزوریسایکل

%۲5-افزایش نرخ محصوالت داخلی

%20%30تورم دستمزد

%20%30تورم انرژي
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:مهمنکات•

آب،کمبودیااورهالدلیلبهاصفهاننفتپاالیشگاهازدریافتیخوراکحجمدرکاهش1.

اینبتناسعدموجهانینفتقیمتیاارزنرخافزایشسبببهدریافتیخوراکنرخافزایش

.استشرکترويپیشچالش هايجملهازداخلیمحصوالتقیمتافزایشباافزایش

ندگانمصرف کنوتولیدکنندگانازحمایتسازمانمجوزبراساسروغنیشرکت هايفروشنرخ2.

.استشدهگرفتهنظردردرصد۲5افزایشمیزان1۴۰1سالبراي.می گرددتعیین

.استشدهلحاظ1۴۰1سالبرايپایهروغنصادراتبرمالیات3.

میلیارد5۶،۰۰۰سرمایهبا)ریال313سهمهرازايبهاستشدهموفق۹۹سالبرايشرکت4.

شدهحسابرسیماهه۶مالیصورتطبقشرکتسهمهرسودهمچنین.بسازدسود(ریالی

.می باشدریال1۴۰۰،338

ریال75۲سهمهرازايبه1۴۰1سال،ریال73۴سهمهرازايبه1۴۰۰سالدرمی تواندشرکت5.

.بسازدسود(ریالیمیلیارد5۶،۰۰۰سرمایهبا)

P/Eوریال3،۴۶۹سپاهاننفتسهمهرقیمت(1۴۰۰/1۰/11)گزارشتهیهتاریخدر6. TTMآن

P/Eگرفتهانجامتحلیلومفروضاتبا،است۶.۴ Forwardسالبرايو1۴۰۰،۴.7سالبراي

.می باشدمرتبه1۴۰1،۴.۶

پیش بینی عملکرد

نرخ دالر

757 200,000 220,000 240,000 260,000 280,000 

60 994 951 909 866 823 

 721 771 821 871 921 65نرخ نفت

70 848 791 734 676 619 

75 775 711 646 582 517 

80 702 630 559 487 415 

نرخ دالر

785 230,000 250,000 270,000 290,000 310,000 

65 916 896 876 856 836 

70 863 839 814 789 765 

 693 722 752 781 810 75نرخ نفت

80 757 724 690 656 622 

85 704 666 627 589 550 

1۴۰۰جدول حساسیت 

1۴۰1جدول حساسیت 


