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  )عام(سهامی تولید نیروي برق زاهدان

  

 

 

 بخش اول: کلیات

) قانون اجراي سیاست هاي کلی 18) ماده (5هیات وزیران به پیشنهاد مشترك وزارتخانه نیرو و امور اقتصادي و به استناد بند ( 

ی ط ) قانون اساسی اساسنامه شرکت تولید نیروي برق زاهدان را تصویب کرد. شرکت به صورت سهامی عام تاسیس و44اصل (

اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی شهرستان زاهدان به ثبت رسیده و از تاریخ در  18/12/1394در تاریخ  1314شماره 

  شروع به فعالیت نموده است .  01/01/1395

  نوع و تعداد واحد ها  آدرس  نام نیروگاه  ردیف
 -ظرفیت

  مگاوات

تاریخ شروع 

  بهره برداري

  1375  256  مگاواتی 64واحد بخاري 4  ایرانشهر 17کیلومتر   ایرانشهر  1

  1362  200  مگاواتی 25واحد گازي  8  جاده گوربند 5کیلومتر   زاهدان  2

  ایرانشهر 17کیلومتر   بمپور  3

مگاواتی و یک  165واحد گازي 2

مگاواتی در دست  160واحد بخار 

  احداث

330  1393  

  1357  8/142  مگاواتی 8/23واحد گازي   6  چابهار 50کیلومتر   کنارك  4

  -  8/928  جمع کل

 

 

 ریال میلیارد 16،355 :30/11/6139طبق ارزیابی مورخ  )%100(قابل واگذاري سهام مبلغ پایه کل 

 مزایدهروش واگذاري:                                              هاارزش روز خالص دارایی روش ارزیابی سهام:

میلیارد ریال20،748:مبلغ پایه واگذاري سهام در 
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 بخش دوم: اهم اطالعات 

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

  محمد علی پودینه تمیز آقاي :رئیس هیأت مدیره                                           میلیارد ریال 1،150 سرمایه:

    01/01/1395 برداري:تاریخ بهره                  18/12/1394 -زاهدان  محل/تاریخ ثبت:

: و ساختمان زمین –ریال  میلیارد 690،16(تاسیسات و تجهیزات :  ریالمیلیارد  19،666 :(ارزیابی شده) هاداراییارزش کل 

  ) ریال میلیارد 1،912

پرداختنی هاي -میلیارد ریال  2،864(پرداختنی هاي بلند مدت: ریالمیلیارد  3،236: (ارزیابی شده)ها ارزش کل بدهی

 )ریال میلیارد 372: تجاري و غیر تجاري

  لریا ) میلیارد75( :1396ماهه  11سود (زیان)  برآورد 

 ) میلیارد ریال156ارزش جاري: (سود (زیان) انباشته:  

 خدماتی) 6پیمانی،  1رسمی،  6( نفر 13 :1395در سال  تعداد کارکنانمتوسط 

  تولید و فروش انرژي برق  موضوع فعالیت:

  متري قائم 20زاهدان، خ جانبازان، مرکز اصلی شرکت واقع در شهر  محل فعالیت:

  مگاوات 767 ظرفیت عملی:

مگاواتی و  16واحد  2مگاواتی، نیروگاه بمپور  25واحد  8مگاواتی، نیروگاه زاهدان  64واحد  4نیروگاه ایرانشهر  ظرفیت اسمی:

  مگاواتی  8/23واحد  6مگاواتی در دست احداث و نیروگاه کنارك  160واحد  1

واحد بخار در  1واحد گازي و  2واحد گازي و نیروگاه بمپور  8واحد بخاري، نیروگاه زاهدان   4روگاه ایرانشهرنی :نیروگاه نوع

    می باشد.واحد گازي  6دست احداث و نیروگاه کنارك 

  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 

 30/11/1396  

 16،690 2،448  )3-1-1تاسیسات و تجهیزات(

  1،912  418  )3-1-2(زمین و ساختمان

  519  271  موجودي کاال 

  360  46  )3-1-3دارائی هاي نامشهود(

  185  636  سایر

 19،666  3،819  هاجمع دارایی
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  میلیارد ریال)(واحد:                       تاسیسات و تجهیزات  -1-1-3

  شرح
ارزش دفتري 

30/12/1395  

  مبلغ ارزیابی در 

 30/11/1396  

  2،470  21  نیروگاه زاهدان

  650  8  نیروگاه کنارك

  5،610  503  نیروگاه ایرانشهر

  7،960  1،916  نیروگاه بمپور

 16،690  2،448 جمع 

  

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

  شرح
ارزش دفتري 

30/12/1395  

  مبلغ ارزیابی در 

 30/11/1396  

  148  62  زمین نیروگاه زاهدان

  398  38  زمین نیروگاه کنارك

  495  4  زمین نیروگاه ایرانشهر

  241  0  زمین نیروگاه بمپور

 1،282  104 جمع عرصه

  75  8  ساختمان نیروگاه زاهدان

  65  4  نیروگاه کناركساختمان 

  391  108  ساختمان نیروگاه ایرانشهر

  99  14  ساختمان نیروگاه بمپور

  630  314 جمع اعیان

  1،912  418  جمع کل
  

  

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

  واحد
ارزش دفتري 

30/12/1395  

  مبلغ ارزیابی در 

 30/11/1396  

  0  46 حق االمتیاز خدمات عمومی

  360  0  حق االمتیاز صنعتی

  360  46 جمع کل
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  (واحد: میلیارد ریال)                                و حقوق صاحبان سهام  هااقالم اصلی بدهی -2-3

  عنوان  شرح
  ارزش دفتري

 30/12/1395  

  مبلغ ارزیابی در 

 30/11/1396  

  هابدهی
  2،864  2،828  )3-2-1پرداختنی بلند مدت (

	)3-2-2پرداختنی هاي تجاري و غیر تجاري( 	372 372 

 3،236 3،200 هاجمع بدهی

 حقوق صاحبان سهام

 700 700 سرمایه 

  15،811  0  تفاوت تجدید ارزیابی

  )156( )81( سود (زیان) انباشته

  0 0 استهالك انباشته

 16،355 619 جمع حقوق صاحبان سهام

  

  )ریال میلیارد: واحد(                                                                  بلند مدت                          پرداختنی -1-2-3 

  ارزش جاري دفتري ارزش  شرح

  2،864 2،828  شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق حرارتی –*اشخاص وابسته 

 
فته و رتولید نیروي برق حرارتی صورت پذی لند مدت با هماهنگی شرکت مادر تخصصیبطبقه بندي حساب هاي پرداختنی *

  مربوط به تتمه بهاي تاسیسات و دارائی ها، بدهی ها و تعهدات انتقالی از شرکت مذبور است.

وده که با سیکل ترکیبی بمپور (ایرانشهر) ب هزینه ریالی صورت وضعیت نیروگاه در خصوص طلب پیمانکار بابت تعدیل انجام شده

توجه با تائید کارشناسان فنی مبنی بر بازدید انجام شده و طبق هماهنگی با سازمان خصوصی سازي و بدون در نظر گرفتن لوازم 

  یدکی و استراتژیک محاسبه شده است.

  

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

  ارزش جاري  ارزش دفتري  شرح

  8  8  گاز بهاي مصرفی نیروگاه ها–شرکت سهامی گاز استان سیستان و بلوچستان 

مازوت مصرفی  وبهاي گازوئیل  –شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی 

  نیروگاه ها
5  5  

  13  13  جمع بدهاي تجاري

  224  224  اشخاص وابسته

  20  20  سپرده هاي پرداختنی (حسن انجام کار و بیمه)

  115  115  سایر

  359  359  جمع بدهی غیرتجاري

  372  372  جمع کل
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  (واحد: میلیارد ریال)                                                       اقالم اصلی صورت سود و زیان                         -3-3

  1395  شرح

 1،388  )3-3-1درآمد عملیاتی (

 )1،035(  )3-3-2رفته و خدمات( فروشبهاي تمام شده کاالي 

 353  ناخالصسود(زیان) 

 )20(  هزینه هاي فروش، اداري و عمومی

 333  سود (زیان) عملیاتی

  )414(  هاي ناشی از اجراي مقررات هزینه

  0,05  سایر درآمد ها و هزینه هاي غیر عملیاتی

 )81(  سود (زیان) خالص
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

1395  

  مقدار
  )(میلیون کیلو وات ساعت

  نرخ

  (ریال)
  مبلغ  کسر می شود هزینه غیر نقدي سوخت  مبلغ

4،017 550  2،210 )822( 1،388 
  

  

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

  

  تولید گاز  تولید بخار  شرح هزینه
بهاي تمام شده برق 

  فروخته شده

  4  2  2  حقوق و دستمزد

سوخت یارانه اي (به ازاي هر لیتر سوخت مایع و هر متر 

  ریال) 10-مکعب گاز مصرفی 
3  9  12  

  1،084  620  464  مابه التفاوت  سوخت (تفاوت نرخ مصوب و یارانه اي)

  255  183  72  استهالك

  139  90  49  تعمیرات دوره اي 

  615  235  380  حق الزحمه بهره برداري از نیروگاه 

  10  6  4  سایر

  2،119  1،145  974  جمع

  )1،084(  )620(  )464(  برگشت هزینه سوخت مصرفی

  1،035  525  510  جمع


