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  (سهامی عام)خراسان تولید نیروي برقشرکت                             

  

 

 

 اتبخش اول: کلی

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

همزمان با انتقال دارائیها و  01/01/1395به تصویب هیات وزیران رسیده است.شروع فعالیت شرکت عمالً از تاریخ  25/11/1393

مت دفتري آغاز به قیتولید نیروي برق حرارتی، در نیروگاه گازي قاین و شهید کاوه قاین بدهیهاي متعلق به شرکت مادر تخصصی 

  ي قرار گرفته است.ي مشمول واگذاري سازمان خصوصی سازگردیده است. شرکت از بدو تاسیس در فهرست شرکت ها

  ردیف
نام 

  نیروگاه
  نوع و تعداد واحد ها  آدرس

 -ظرفیت

  مگاوات

تاریخ شروع بهره 

  برداري

  1387  630  مگاواتی 5/157 گازي واحد4  مشهد-جاده قائن  4کیلومتر  شهید کاوه  1

  قائن  2
-جاده قاین 5کیلومتر 

  بیرجند
  1367  75  مگاواتی 25 گازي واحد 3

  

     ریال میلیارد15،228 :03/12/5139ارزیابی مورخ  طبق )%100( واگذاريقابل سهام مبلغ پایه کل 

 مزایدهروش واگذاري:                                              هاارزش روز خالص دارایی روش ارزیابی سهام:

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

   )%100(مادر تخصصی تولید نیروي برق حرارتیشرکت  :انسهامدار لید نیروي برق حرارتیتو شرکت :تخصصیشرکت مادر 

  حمید رضا پور سلطانی آقاي :رئیس هیأت مدیره                                           میلیارد ریال 1،150 سرمایه:

    01/01/1395 برداري:تاریخ بهره                     11/12/1394 - قائن محل/تاریخ ثبت:

: و ساختمان زمین – ریال لیاردمی 14،435و تجهیزات :  تاسیسات( ریال میلیارد 17،225 :(ارزیابی شده) هاداراییارزش کل 

  ) ریال میلیارد 1،884

پرداختنی هاي -میلیارد ریال  1،719پرداختنی هاي بلند مدت:( ریالمیلیارد  2،013 :(ارزیابی شده)ها بدهیارزش کل 

 )ریال میلیارد 285: تجاري و غیر تجاري

  لریا میلیارد 15 :1396 ماهه 10سود (زیان)  برآورد 

 ریالمیلیارد  18 ارزش جاري: سود (زیان) انباشته: 

  نفر 16 :1395در سال  تعداد کارکنانمتوسط 

  تولید و فروش انرژي برق  موضوع فعالیت:

  ۱۷، پالك17وريکبلوار شهید فکوري، ف ،مشهدشهر مرکز اصلی شرکت واقع در  محل فعالیت:

  577نیروگاه شهید کاوه:          مگاوات 50 نیروگاه قائن:  ظرفیت عملی:

  مگاوات 630و نیروگاه شهید کاوه مگاوات  75نیروگاه قائن  ظرفیت اسمی:

    می باشد. مگاواتی) 5/157( واحد گازي 4 و نیروگاه شهید کاوه گازي مگاواتی ) 25واحد(  3قائن  نیروگاه :نیروگاه نوع

  گازوئیل و گاز :مصرفی سوخت

  %100 :واگذاري قابل سهام درصد
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 مالیوم: اطالعات سبخش 

  )ریال لیاردمی (واحد:                     ها                                                                               داراییاقالم اصلی  -1-3

  عنوان
ارزش دفتري 

30/12/1395  

  مبلغ ارزیابی در 

 30/10/1396  

 14،435 2،546  )3-1-1(تاسیسات و تجهیزات

  1،884  260  )3-1-2(زمین و ساختمان

  575  97  موجودي کاال 

  284  43  )3-1-3دارائی هاي نامشهود(

  47  221  سایر

 17،225  3،167  هاجمع دارایی
  

  
  

  

  )ریال میلیارد (واحد:                      و تجهیزات  تاسیسات -1-1-3

  مبلغ ارزیابی  دفتريارزش   شرح

 11،631   احد گازي نیروگاه شهید کاوه قائنتجهیزات اصلی چهار و

  1،119    قائن کاوه شهید نیروگاه گازي واحد چهار فرعی تجهیزات

  1،180    قائن کاوه شهید نیروگاه مشترك عمومی تاسیسات

  403    قائن گازي نیروگاه گازي واحد سه اصلی تجهیزات

 53    قائن گازي نیروگاه مشترك عمومی تاسیسات

  49    قائن  گازي نیروگاه گازي واحد سه فرعی تجهیزات

 14،435  2،546 جمع کل
  

  

  

  )ریال میلیارد: واحد(                                                                                                            ساختمان  و زمین -2-1-3

  مبلغ  واحد

  1400 اعیان (ساختمان هاي صنعتی) شهید کاوه قاین

  228 ی شهید کاوه قاینهکتار با حقوق ارتفاق 2/130متراژ عرصه نیروگاه به 

  76 اعیان (ساختمان هاي غیر صنعتی) شهید کاوه قاین

  97  قاین گازي نیروگاه) صنعتی هاي ساختمان( اعیان

  48 هکتار نیروگاه گازي قاین 160/15عرصه نیروگاه به متراژ 

  35  قاین گازي نیروگاه) صنعتی غیر هاي ساختمان( اعیان

  1،884 جمع کل
  

  

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

  مبلغ  واحد

  260 االمتیاز نیروگاه گازي قائنحق 

  24 حق االمتیاز نیروگاه شهید کاوه قائن

  284 جمع کل
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  ریال) (واحد: میلیارد                                    حقوق صاحبان سهام و  هایبدهاقالم اصلی  -2-3

  عنوان  شرح
  ارزش دفتري

 30/12/1395  

  مبلغ ارزیابی در 

 30/10/1396  

  هابدهی

  1،719  1،719  )3-2-1پرداختنی بلند مدت (

	)3-2-2(پرداختنی هاي تجاري و غیر تجاري 	285 285 

 5 3  سود سهام پرداختنی

  2  2  ذخیره مزایاي پایان خدمت و پس انداز

  2  2  مالیات پرداختنی

 2،013 2،011 هاجمع بدهی

 حقوق صاحبان سهام

 1،150 1،150  سرمایه

  14،059  0  ارزیابیتفاوت تجدید 

  18 5 سود (زیان) انباشته

  1 1 اندوخته

 15،228 1،156 حقوق صاحبان سهامجمع 

 به کتشر سوي از) انتقالی داراییهاي بابت پرداختی( شرکت مصوب اي سرمایه بودجه به توجه با مدت بلند حصه: )1-2-3(

 است بدیهی. است شده بندي طبقه و تلقی مدت بلند 1395 سال شده حسابرسی مالی هاي صورت 9-1-2 شماره یادداشت موجب

 ارائه ات مذکور بدهی و است نشده ئهاار سهامدار سوي از مدت بلند بدهی عنوان به بورذم بدهی پذیرش بر دال شواهدي هیچگونه

  .گردد می تلقی مدت کوتاه کافی مستندات و اطالعات

  

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

  ارزش جاري  ارزش دفتري  شرح

  252  252  شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق حرارتی سهامدار اصلی

  9  9  شرکت گاز استان خراسان جنوبی

  1  1  شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی 

  3  3  آلفا نیروي توس بابت خرید قطعات شرکت

  1  1  سایر

  266  266  جمع بدهاي تجاري:

  18  18  سپرده هاي پرداختنی

  1  1  سایر

  19  19  جمع بدهی غیرتجاري

  285  285  کل:جمع 
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  )ریال میلیارد (واحد:                                                                                   سود و زیان صورت اقالم اصلی -3-3

  1394  1395  شرح

 0 1،301  )3-3-1درآمد عملیاتی (

 0 )417(  )3-3-2(رفته و خدمات فروشبهاي تمام شده کاالي 

 0 884  ناخالصسود(زیان) 

 0 )266(  هزینه هاي فروش، اداري و عمومی

 0 618  سود (زیان) عملیاتی

  0  )594(  هزینه هاي ناشی از اجراي مقررات

    )6(  درآمد بر مالیات

 0 18  سود (زیان) خالص
  

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

1395  

  مقدار
  )(میلیون کیلو وات ساعت

  نرخ
  (ریال)

  مبلغ  فروش سایر خدمات  مبلغ

2،710 473  1،281 20 1،301 
  

  

  )ریال میلیارد: واحد(                                                        :                    رفته فروش خدمات شده تمام بهاي -2-3-3

  

  :سایر اطالعات

  موارد قابل توجه متقاضیان خرید:

 شرکت، به فردوسی نیروگاه گاز فشار تقلیل ایستگاه نامشهود و مشهود ثابت هاي دارائی مالکیت تعلق عدم به توجه با )الف 

 پایه یمتق در و نگردیده ارزیابی نیز رسمی کارشناسان توسط و است شده حذف حسابها از تخصصی مادر شرکت طرفیت به

  .است نشده لحاظ سهام

 رقب پست به دسترسی جهت قائن و کاوه هاينیروگاه خارج و داخل هايجاده به دسترسی هايراه ارتفاقی حقوق رعایت )ب 

 در حداثیا احتمالی تجهیزات به دسترسی مشترك، کنترل اتاق در مستقر نیرو وزارت تجهیزات به دسترسی کیلووات، 132

 ايطقهمن برق شرکت و نیرو وزارت براي آنها حریم و هاپست از خروجی انتقال خطوط به دسترسی و نیرو انتقال خطوط حریم

  .  است محفوظ خراسان

 در) د. اشدب نمی برق نیروي تولید شرکت دارائیهاي و اموال جزء و بوده ذیربط اي منطقه برق شرکت به متعلق برق پست )ج

 از بلق کنترلی صورت به واگذاري مشمول شرکت از مادرتخصصی شرکت مطالبات وصول نحوه تکلیف تعیین عدم صورت

 زيسا	خصوصی سازمان اقساط پرداخت نحوه و شرایط با آهنگ هم مادرتخصصی شرکت مطالبات کلیه پرداخت اگذاري،و

  .یردگ	می صورت

  عملکرد واقعی  بودجه  شرح هزینه

  112  150  خدمات پیمانکاري و قراردادهاي تولید برق

  5  4  حقوق و دستمزد

  9  562  سوخت

  290  229  استهالك

  1  31  سایر

  417  976  جمع:


