
  
     

             88083640تلفن: 

  88085622نمابر: 
  15نشانی سازمان خصوصی سازي: تهران، شهرك قدس (غرب)، خیابان ایران زمین، خیابان مهستان، پالك   

               ipo.ir marketing@: پست الکترونیکی                www.ipo.irوب سایت:           1465834581کد پستی:   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

  (سهامی خاص)لوله گستر اسفراین

  

 

 بخش اول: کلیات

این  آید.هاي نفت و گاز در ایران به حساب میهاي بدون درز مخصوص چاهها تولیدکننده لولهتنشرکت لوله گستر اسفراین، 

هامی سازي مشهد (سدر اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به نام شرکت مجتمع ماشین 22/08/1370شرکت در تاریخ 

لوله گستر اسفراین (سهامی خاص) تغییر یافت و در سال با تغییر اساسنامه، نام شرکت به  1375خاص) به ثبت رسید. در سال 

  مرکز ثبت شده شرکت به آدرس استان خراسان شمالی، شهرستان اسفراین تغییر پیدا نمود. 1387

برداري شروع شده است. همچنین پروانه بهره 1386افتتاح شده و تولید آن از ابتداي سال  1384در ابتداي سال  کارخانه شرکت

تن در تاریخ  23،800هاي فوالدي و آهنی بدون درز سیاه، با سه شیفت کاري و با ظرفیت ساالنه تولید لولهشرکت جهت 

  صادر شده است.  17/05/1387

شود که این امر، یکی از نقاط قوت این شرکت محسوب مواد اولیه مورد نیاز این شرکت، از مجتمع صنعتی اسفراین تأمین می

  صوالت این شرکت نیز وزارت نفت است.گردد. خریدار عمده محمی

 

 میلیارد ریال 1،630 :30/08/1396طبق ارزیابی مورخ  )%100(قابل عرضه سهام مبلغ پایه کل 

 مزایدهروش واگذاري: ها)     روز خالص دارایی ارزشدرصد  85(میانگین ارزش ویژه دفتري و  %85 روش ارزیابی سهام:
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 بخش دوم: اهم اطالعات

        رو)سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران (اید شرکت مادر تخصصی:

                  )%100ایدرو (  سهامداران :

                                           آقاي رضا برزین           مدیرعامل:                                              میلیارد ریال 1،809 سرمایه:

         1384برداري: تاریخ بهره              1370 تاریخ تاسیس:

ساختمان و  -میلیارد ریال1،467آالت و تجهیزات: ریال (ماشینمیلیارد  5،573ها (ارزیابی شده): ارزش جاري دارایی

  میلیارد ریال) 152هکتار،  77زمین:  -میلیارد ریال 1،299هکتار،  12محوطه: 

بدهی به شرکت  –یارد ریال میل 803ریال (بدهی به مادرتخصصی: میلیارد  2،374ها (ارزیابی شده): ارزش جاري بدهی

  میلیارد ریال) 1،064مجتمع صنعتی اسفراین: 

                                   ) میلیارد ریال764(سود (زیان) انباشته(ارزیابی شده):                       میلیارد ریال 104سود (زیان) خالص: 

  0585-7217301-5بجنورد. تلفن: -جاده اسفراین 10استان خراسان شمالی، شهرستان اسفراین، کیلومتر  محل فعالیت:

  خیابان قائم مقام فراهانی -تهران دفتر مرکزي:

  هاي فوالدي بدون درز سیاهتولید لوله موضوع فعالیت:

واحد  تن، 100،000 حرارتی: عملیاتتن،  80،000 لوله هاي جداري (کیسینگ):تن،  120،000نورد:ظرفیت اسمی: 

  تن 50،000 لوله هاي انتقال (تیوبینگ):عدد،  250،000 اتصاالت  (کوپلینگ):

  نفر تولیدي) 322نفر پشتیبانی و  249 -نفر ستادي  61نفر ( 632: 1395تعداد کارکنان درسال 

 

 بخش سوم: اطالعات مالی 

  (واحد: میلیارد ریال)                     ها                                                                                    اقالم اصلی دارایی -1-3

  عنوان
  زش دفتريار

30/12/1395  

  مبلغ ارزیابی در

  30/08/1396   

 1،467  149 ماشین آالت و تجهیزات

 1،299  1،122  )3-1-1هکتار) ( 12ساختمان و محوطه (

  995  996 )3-1-2هاي تجاري و غیرتجاري (دریافتنی

 913  870 موجودي مواد و کاال

 510  16 تأسیسات

 152  124  )3-1-3هکتار) ( 77( زمین

 237  130  سایر دارائیها 

 5،573  3،407  هاجمع دارایی
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  (واحد: میلیارد ریال)                                                ساختمان و محوطه -1-1-3

  مبلغ ارزیابی  ارزش دفتري   مساحت (متر مربع)  عنوان

  1،298  1،121  117،905  اعیان -کارخانه 

  1  1  278  اعیان -مهمانسرا 

 1،299  1،122  118،183  کلجمع 

  باشد.در رهن سازمان گسترش و نوسازي ایران می کارخانه االمتیازاتحق و مستحدثاث ساختمان،

  

  (واحد: میلیارد ریال)                                         غیرتجاري               و تجاري هايدریافتنی -2-1-3

  مبلغ ارزیابی  ارزش دفتري   عنوان

  تجاري:

  929  929  *خیز جنوب شرکت مناطق نفت

 10 10  شرکت نفت مناطق مرکزي

 7 7  سایر

 946 946  جمع تجاري

  غیرتجاري:

 46 46  سپرده هاي موقت

 3 4  سایر

 49 50  جمع غیرتجاري

 995 996  جمع کل

  باشد.هاي فوالدي به آن شرکت میتنی لوله 31،400بابت قراردادهاي فروش * 

  (واحد: میلیارد ریال)                                     زمین -3-1-3

  مبلغ ارزیابی  ارزش دفتري   مساحت (متر مربع)  عنوان

  142  116  767،360  عرصه -کارخانه 

  10  8  57/712  عرصه -مهمانسرا 

 152  124  57/768،072  جمع کل

  باشد.زمین کارخانه در رهن سازمان گسترش و نوسازي ایران می*
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  (واحد: میلیارد ریال)ها و حقوق صاحبان سهام                                                              اقالم اصلی بدهی -2-3

  ارزش دفتري  عنوان

30/12/1395  

  مبلغ ارزیابی در

  01/08/1396   

  هابدهی

  2،087  2،086  )3-2-1پرداختنی هاي تجاري و غیرتجاري (

  177  177  مزایاي پایان خدمت کارکنانذخیره 

  109  109  )3-2-2تسهیالت مالی کوتاه مدت (

  1  1  پیش دریافتها

 2،374  2،373  هاجمع بدهی

حقوق صاحبان 
  سهام

  1،809  1،809  سرمایه پرداخت شده

  )764(  )775(  سود (زیان) انباشته

  2،165  0  تفاوت تجدید ارزیابی

  3،210  1،034  جمع حقوق صاحبان سهام

  

  (واحد: میلیارد ریال)           پرداختنی هاي تجاري و غیرتجاري                                                         -1-2-3
  

  مبلغ ارزیابی  ارزش دفتري   عنوان

  تجاري:

 1،064 1،064  مجتمع صنعتی اسفراین (بابت خرید شمش فوالدي)

  7  7  شرکت پتروکاران شفق کیش

 25 25  سایر

 1،096 1،096  جمع تجاري

  غیرتجاري:

 453 453  اشخاص وابسته (سازمان گسترش)

 350 350  اسناد پرداختنی (سازمان گسترش)

  44  44  شرکت گاز خراسان

 144  143  سایر

 991 990  جمع غیرتجاري

 2،087 2،086  جمع کل

  

  (واحد: میلیارد ریال)                                 تسهیالت مالی   -2-2-3

  سررسید  نوع وثیقه  مبلغ تامین کنندگان تسهیالت

  99  بانک تجارت
  1396 سفته

  10  )%18ذخیره سود و کارمزد معوق (

  -  -  109  تسهیالت مالی کوتاه مدت
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  (واحد: میلیارد ریال) اقالم اصلی صورت سود و زیان                                                                                   -3-3

 1394 1395  شرح

 778  1،314 )3-3-1( درآمدهاي عملیاتی

)704(  )1،070( بهاي تمام شده درآمدهاي عملیاتی  

 74  244 سود (زیان) ناخالص

)54(  )67( هاي فروش، اداري و عمومیهزینه  

)43(  )43( سایر اقالم عملیاتی  

)23(  134 سود (زیان) عملیاتی  

)29(  )32( هزینه هاي مالی  

 1  2 خالص سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتی

)51(  104 سود (زیان) خالص  
  

 

  

 درآمدهاي عملیاتی: -1-3-3

  شرح
1395 1394 

  (میلیارد ریال)مبلغ   (تن)مقدار   (میلیارد ریال)مبلغ   (تن)مقدار 

  716 11،277  1،308 18،487 فروش محصوالت

 62 1،289 6 173  درآمد ارائه خدمات

 778 12،566 1،314 18،660  جمع کل
 

 بخش چهارم: سایر اطالعات

 تولیدات شرکت-1-4

  94تولید سال   95تولید سال   ظرفیت عملی  ظرفیت اسمی  واحد سنجش  شرح

  13،680 27،881  50،000 120،000 تن  نورد

  11،518  25،328  35،000  80،000  تن  لوله هاي جداري (کیسینگ)

  12،939  25،796  50،000  100،000  تن  حرارتیعملیات 

  14،119  28،118  250،000  250،000  عدد  اتصاالت (کوپلینگ)

  0  0  15،000  50،000  تن  لوله هاي انتقال (تیوبینگ)

ط خ*عدم دستیابی به میزان تولید واقعی ناشی از عدم تأمین به موقع مواد اولیه و تهیه ابزارآالت و قطعات یدکی فنی مورد نیاز 

بود نقدینگی هاي اقتصادي و کمباشد. عدم امکان تأمین لوله هاي نیمه ساخته مورد نیاز واحد تیوبینگ نیز به دلیل تحریمتولید می

  باشد.می
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  برخی نقاط قوت فرایند تولید و فروش: -2-4

اي هاي بدون درز مخصوص چاهه شرکت لوله گستر اسفراین به عنوان تنها تولید کننده لوله برخورداري از بازار انحصاري:

  نفت و گاز در ایران محسوب میشود.

وجود کارخانه مجتمع فوالد اسفراین در مجاورت کارخانه لوله گستر، سهولت دسترسی  سهولت دسترسی به داده هاي تولید:

  به مواد اولیه را فراهم نموده است.

  مشتریان عمده لوله هاي کیسینگ: -3-4

  شرح
1395  1394  

  (میلیارد ریال)مبلغ   (تن)مقدار   (میلیارد ریال)مبلغ   (تن)مقدار 

 0 0 1،110 15،466  شرکت مناطق نفتخیز جنوب

 202 2،947 144 2،278  شرکت نفت فالت قاره ایران

  0  0  27  274  شرکت تاسیسات دریایی

  9  127  18  337  شرکت پتروکاران شفق کیش

  106  1،588  8  126  شرکت نفت مناطق مرکزي

  319  5،307  1  6  شرکت ملی حفاري ایران

  29  501  0  0  شرکت پتروپارس

  51  807  0  0  شرکت حفاري و اکتشاف انرژي گستر

  716  11،277  1،308  18،487  جمع کل
  

  مجتمع صنعتی اسفراین تامین کننده اصلی مواد اولیه: -4-4

  

 

 

 

  


