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 بخش اول: کلیات

در تاریخ  1386قانون اساسی مصوب  44قانون اجراي سیاست هاي کلی اصل  18) ماده 5اساسنامه شرکت به استناد بند ( 

کل  در اداره 22/12/1394به تصویب هیات وزیران رسیده است. شرکت به صورت سهامی عام تاسیس و در تاریخ  25/11/1393

  فعالیت خود را آغاز نمود. 01/01/1395به ثبت رسید و از تاریخ  55847ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی اصفهان تحت شماره 

  نوع و تعداد واحد ها  آدرس  نام نیروگاه  ردیف
 -ظرفیت

  مگاوات

تاریخ شروع بهره 

  برداري

  اسالم آباد  1
ابتداي  -استان اصفهان

  اتوبان ذوب آهن

  مگاواتی بخاري 5/37واحد  2

  مگاواتی بخاري 120واحد 1

  مگاواتی بخاري 320واحد 2

835  1345  

  گازي هسا  2
جاده اصفهان  105کیلومتر 

  شاهین شهر–
  1356  6/87  مگاواتی گازي 2/29واحد  3

  

     ریالمیلیارد 21،879 :30/10/1396طبق ارزیابی مورخ  )%100(قابل واگذاري سهام مبلغ پایه کل 

 مزایدهروش واگذاري:                                              هاارزش روز خالص دارایی روش ارزیابی سهام:

میلیارد ریال:08061393بلغ پایه واگذاري سهام در م
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 بخش دوم: اهم اطالعات 

  ) %100شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق حرارتی( سهامداران: تولید نیروي برق حرارتی شرکت :شرکت مادر تخصصی

  سعید محسنی آقايرئیس هیأت مدیره:                                            میلیارد ریال 1،100 سرمایه:

    01/01/1395 برداري:تاریخ بهره                     22/12/1394 -اصفهان  محل/تاریخ ثبت:

زمین و ساختمان:  –میلیارد ریال  15،300(تاسیسات و تجهیزات :  ریالمیلیارد  23،021 :(ارزیابی شده)ها ارزش کل دارایی

  ) ریال میلیارد 5،198

پرداختنی هاي تجاري -میلیارد ریال  565(پرداختنی هاي بلند مدت: ریالمیلیارد  1،027: (ارزیابی شده)ها ارزش کل بدهی

 )ریال میلیارد 462: و غیر تجاري

  لریا ) میلیارد115( :1396ماهه  10سود (زیان)  برآورد 

 ) میلیارد ریال253ش جاري: (ارزسود (زیان) انباشته:  

  نفر 16 :1395متوسط تعداد کارکنان در سال 

  تولید و فروش انرژي برق  موضوع فعالیت:

   برداري بهره معاونت ساختمان جنب - نیروگاه خیابان - شفق بلوار - آهن ذوب اتوبان ابتداي - اصفهان - اصفهان استانمحل فعالیت:

  مگاوات 40نیروگاه گازي هسا:          مگاوات 819 آباد اصفهان:نیروگاه اسالم   ظرفیت عملی:

  مگاوات 6/87مگاوات و نیروگاه گازي هسا  835نیروگاه بخاري اسالم آباد اصفهان  ظرفیت اسمی:

جمعاً مگاواتی  2/29واحد گازي  3مگاواتی و نیروگاه  هسا  835واحد بخاري جمعاً  5نیروگاه اسالم آباد اصفهان  :نیروگاه نوع

    مگاواتی می باشد. 6/87

  گاز و گازوئیل :مصرفی سوخت

 بخش سوم: اطالعات مالی

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

  عنوان
ارزش دفتري 

30/12/1395  

  مبلغ ارزیابی در 

 30/10/1396  

 15،300 790  تاسیسات و تجهیزات

  5،198  193  )3-1-1(زمین و ساختمان

  1،450  532  )3-1-2دارائی هاي نامشهود (

  1،020  96  موجودي مواد و کاال

  53  177  سایر

 23،021  1،788  هاجمع دارایی
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  )ریال میلیارد: واحد(                                                                                                                                          زمین و  ساختمان     -1-1-3

  شرح
  مبلغ ارزیابی در 

 30/10/1396  

  3،560 عرصه نیروگاه اصفهان

  812  عرصه منازل سازمانی( منازل شهرك شهید عباس پور)

  450 اعیانی نیروگاه اصفهان

  235 محوطه سازي و دیوار بتونی نیروگاه اصفهان

  117 )پور عباس شهید شهرك منازل(اعیانی هاي احداثی 

  24  )پور عباس شهید شهرك منازل(دیوار کشی و محوطه سازي 

  5،198 جمع کل
  

  

  )ریال میلیارد: واحد(                                      دارائی هاي نامشهود                                                                  -2-1-3

  واحد
  مبلغ ارزیابی در 

 30/10/1396  

  795 حق برداشت آب از زاینده رود

  328  حق االمتیاز صنعتی

  284  شهري آبفاحق انشعاب شبکه 

  43  سایر

  1،450 جمع کل

  

  (واحد: میلیارد ریال)                                و حقوق صاحبان سهام  هااقالم اصلی بدهی -2-3

  عنوان  شرح
  ارزش دفتري

 30/12/1395  

  مبلغ ارزیابی در 

 30/10/1396  

  هابدهی
  565  565  )3-2-1پرداختنی بلند مدت (

	)3-2-2تجاري و غیر تجاري(پرداختنی هاي  	261 462 

 1،027 826 هاجمع بدهی

 حقوق صاحبان سهام

 1،100 1،100 سرمایه 

  21،032  0  تفاوت تجدید ارزیابی

  )253( )138( سود (زیان) انباشته

 21،879 962 جمع حقوق صاحبان سهام

میلیون ریال، بدهی به شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق حرارتی بابت  565،472مبلغ  :پرداختنی بلند مدت -1-2-3

صورت هاي مالی  1-2مازاد خالص ارزش دارائی هاي انتقال یافته از شرکت مزبور نسبت به سرمایه ثبت شده، به شرح یادداشت 

وزارت نیرو، تحت عنوان  25/07/1395مورخ  95/32659/350دستورالعمل شماره  6-10به شرکت می باشد که به استناد بند 

پرداختنی هاي بلند مدت طبقه بندي گردیده است. تراز حساب هاي مرتبط با دارائی هاي مزبور، توسط شرکت هاي یادشده (انتقال 

   دهنده و انتقال گیرنده) تائید و به شرح زیر به ارزش دفتري در دفاتر شرکت ثبت گردید.
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  )ریال میلیارد: واحد(تجاري                                                                    غیر و تجاري هاي پرداختنی -2-2-3 

  ارزش دفتري  شرح

30/12/1395  

  مبلغ ارزیابی در 

 30/10/1396  

  32  32  آب مصرفی نیروگاه -شرکت آب منطقه اي اصفهان

  8  8  گاز مصرفی نیروگاه –شرکت ملی گاز استان اصفهان 

  40  40  جمع بدهی تجاري

  197  197  رارتیح برق نیروي تولید تخصصی مادر شرکت- وابسته اشخاص

  15  15  حسن انجام کار و ... –سپرده هاي پرداختنی 

  8  8  سایر تامین کنندگان کاال و خدمات

  202  1  سایر

  422  221  جمع بدهی غیرتجاري

  462  261  جمع کل

  

  (واحد: میلیارد ریال)                                                              اقالم اصلی صورت سود و زیان                  -3-3

  1394  1395  شرح

 0 665  )3-3-1درآمد عملیاتی (

 0 )787(  )3-3-2(بهاي تمام شده کاالي فروش رفته و خدمات

 0 )122(  سود(زیان) ناخالص

 0 )5/16(  هزینه هاي فروش، اداري و عمومی

 0 )5/138(  سود (زیان) عملیاتی

  0  05/0  سایر درآمد هاي عملیاتی 

 0 )45/138(  سود (زیان) خالص

  

  

 )ریال میلیارد: واحد( درآمد عملیاتی:                                                                                                                -1-3-3

  

  

  

  

1395  

  مقدار
  )(میلیون کیلو وات ساعت

  نرخ
  (ریال)

  مبلغ  (ریال)متوسط –نرخ   کسورات  مبلغ

2،488 490  1،218 )553( 267  665 
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  )ریال میلیارد: واحد(                             :                                               رفته فروش خدمات شده تمام بهاي -2-3-3 

 بخش چهارم : سایر اطالعات

  موارد قابل توجه متقاضیان خرید:

داره صادره از ا تیاست که سند مالک یاصفهان و منازل سازمان روگاهیمتعلق به شرکت شامل دو مورد محوطه ن يعرصه ها الف)

الك برق اصفهان، ام يروین دیشرکت تول اعالم حسبمزبور و بنام شرکت مالحظه نشده و  يها نیثبت اسناد و امالك در مورد زم

 نکیل است، دهین واگذار گردبرق اصفها يروین دیاز آن به شرکت تول ییهااصفهان بوده و بخش ياشرکت برق منطقه ناممزبور ب
  صورت نگرفته است.  یو ثبت یو تحوالت به صورت رسم رییتغ نیا

که به  باشدیمتر م 25-20متر و عمق  3حلقه چاه فلمن به قطر  4و  يحلقه چاه عاد کیحلقه چاه شامل  5 يشرکت دارا ب)

ست. ا دهینگرد يگذار متی) قی(دب یشده و آبده یابیآن ارز یبتون وارهیصرفاً حفر و د يپروانه بهره بردار افتیعدم در لیدل

اصفهان و  يابه شرکت آب منطقه یبده الیر ونیلیم 160،000ال شامل مبلغ یر ونیلیم 201،070شرکت مبلغ  ونید نیهمچن

  باشد که در قیمت پایه سهام  لحاظ گردیده است .  یبه آب و فاضالب اصفهان م یبده الیر ونیلیم 41،070

به   يپس از واگذار ،یبه شخص یاز دولت يبودن وسائط مزبور و عدم شماره گذار یبا توجه به دولت هیوسائط نقل يجارارزش ج) 

   سهام لحاظ شده است.  هیپا متیو در ق نییتع يدادگستر یتوسط کارشناس رسم یصورت اوراق
 دیشرکت تول اریدر اخت ربطیذ ياشرکت برق منطقهبه نفع  یحقوق ارتفاق يبا شرط برقرار يخطوط فشار قو میواقع در حر نیزمد) 

  برق خواهد بود. يروین

   باشد. یبرق نم يروین دیشرکت تول يهایبوده و جزء اموال و دارائ ربطیذ ياپست برق متعلق به شرکت برق منطقهه) 

در صورت عدم تعیین تکلیف نحوه وصول مطالبات شرکت مادرتخصصی از شرکت مشمول واگذاري به صورت کنترلی قبل از  و)

رت سازي صوواگذاري، پرداخت کلیه مطالبات شرکت مادرتخصصی هم آهنگ با شرایط و نحوه پرداخت اقساط سازمان خصوصی

  گیرد.می

اصفهان نیز از محل سهام قابل واگذاري شرکت تولید نیروي برق اصفهان واگذار کارکنان مدیریت تولید برق  یحیسهام ترج ز) 

   می گردد.

   هاي زیر مجموعه شرکت تولید نیروي برق اصفهان می باشد .شرکت مدیریت تولید برق اصفهان بهره بردار نیروگاه ح)

که  شود و پیشنهادهاییهمزمان واگذار می شرکت تولید نیروي برق اصفهان و مدیریت تولید نیروي برق اصفهان به صورت و)

ها ارائه شود پذیرفته نخواهد شد. باالترین مجموع قیمت پیشنهاد شده براي دو شرکت مبناي تعیین برنده فقط براي یکی از شرکت

  مزایده خواهد بود.
  

  بهاي تمام شده برق فروخته شده  شرح هزینه

  585  خدمات پیمانکاري 

  472      سوخت مصرفی

  100  استهالك

  45  دوره اي تعمیرات

  29  آب مصرفی

  6  حقوق و دستمزد غیر مستقیم

  14  سایر

  1،251  جمع

  )464(  برگشت هزینه سوخت و انتقال به شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق حرارتی 

  787  جمع


