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  (سهامی عام)تولید نیروي برق سهند

  

 

 

 بخش اول: کلیات

 09/04/1387قانون الحاق موادي به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در تاریخ  27موجب ماده  شرکت تولیدي برق سهند به

در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی شهرستان  09/04/1387مورخ  900به صورت شرکت سهامی عام تاسیس و طی شماره 

 به ایجاد نیروگاه حرارتی سهند از شرکت سهامی برقبناب به ثبت رسیده است. پس از تاسیس شرکت دارائی ها و بدهی ها مربوط 

 منطقه اي آذربایجان (از طریق شرکت توانیر) به شرکت انتقال یافته است. 

  

  تاریخ شروع بهره برداري  مگاوات -ظرفیت  نوع و تعداد واحد ها  آدرس  نام نیروگاه

  1383  650  مگاواتی 325واحد بخار 2  تبریز-جاده بناب  7کیلومتر   سهند

 

 

 

 

 میلیارد ریال 16،406: 30/10/1396) طبق ارزیابی مورخ %22/99(مبلغ پایه کل سهام قابل واگذاري 

 مزایدهروش واگذاري:                                              هاارزش روز خالص دارایی روش ارزیابی سهام:

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

  ) %22/99شرکت تولید نیروي برق حرارتی( سهامداران:  تولید نیروي برق حرارتی شرکت :شرکت مادر تخصصی

  مجید پاشایی آقايرئیس هیأت مدیره:                                            میلیارد ریال 1،278 سرمایه:

    01/01/1383 برداري:تاریخ بهره                     09/04/1387 -بناب  محل/تاریخ ثبت:

زمین و ساختمان:  –میلیارد ریال  11،713(تاسیسات و تجهیزات :  ریالمیلیارد  16،849 :(ارزیابی شده)ها ارزش کل دارایی

  ) ریال میلیارد 3،139

حساب ها و  -ریال  میلیارد 170: پرداختنی اسناد و ها حساب (سایر ریالمیلیارد  349: (ارزیابی شده)ها ارزش کل بدهی

 میلیارد ریال ) 105اسناد پرداختنی تجاري:

  لریا میلیارد 34 :1396ماهه  10سود (زیان)  برآورد 

 میلیارد ریال 1،823ارزش جاري: سود (زیان) انباشته:  

 نفر خدماتی) 4نفر رسمی و قراردادي، 2(  نفر 6 :1395متوسط تعداد کارکنان در سال 

  تولید و فروش انرژي برق  موضوع فعالیت:

، روبروي شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان 17بهمن، فکوري 29مرکز اصلی شرکت واقع در شهر تبریز، بلوار  محل فعالیت:

  جاده بناب به تبریز  7ه کیلومتر و محل نیروگا 5156917139، کد پستی Dشرقی، ساختمان زمرد، طبقه پنجم، واحد

            مگاوات 650  ظرفیت عملی:

            مگاوات 650 ظرفیت اسمی:

  بخاري  :نیروگاه نوع

  گاز طبیعی و گازوئیل  :مصرفی سوخت

  %99,22 :واگذاري قابل سهام درصد
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 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  

 11،713 1،577  )3-1-1تاسیسات و تجهیزات(

  3،139  507  )3-1-2(زمین و ساختمان

  1،052  1،052  حساب ها و اسناد دریافتنی تجاري 

  190  138  موجودي مواد و کاال

  755  164  سایر*

 16،849  3،438  هاجمع دارایی
  

  
  

  

*نرم افزار هاي کامپیوتري  شرکت، امتیازات عمومی (شامل امتیازات برق، آب، گاز و تلفن ها ) و نیز امتیاز صنعتی شرکت که در 

میلیارد ریال منعکس گردیده است. طی گزارش کارشناس رسمی دادگستري در رشته برق، ماشین  19صورت هاي مالی به مبلغ 

  میلیارد ریال مورد ارزیابی قرار گرفته است.   580ینه ارزیابی نیروگاه جمعاً به مبلغ آالت و تاسیسات کارشناس خبره در زم
  

  

  

  

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

  شرح
ارزش دفتري 

30/12/1395  

  مبلغ ارزیابی در 

 30/10/1396  

  بویلر هاي اصلی

1،577 

3،488 

  3،720  توربین بخار

  2،906  ژنراتورها

  465  ترانسفورماتورهاي اصلی

 349  کلید خانه هاي فشارمتوس و ضعیف

  255  تاسیسات سوخت رسانی

  530  سایر

 11،713  1،577 جمع کل
  

  

  

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

  واحد
  مبلغ ارزیابی در 

 30/10/1396  

  595 متر مربع  987،401عرصه نیروگاه به متراژ 

  2،544 ساختمان ها

  3،139 جمع کل
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  (واحد: میلیارد ریال)                            ها و حقوق صاحبان سهام اقالم اصلی بدهی -2-3

  عنوان  شرح
  ارزش دفتري

 30/12/1395  

  مبلغ ارزیابی در 

 30/10/1396  

  هابدهی

	)3-2-1سایر حساب ها و اسناد پرداختنی( 	170 170 

  105  105  )3-2-1حساب ها و اسناد پرداختنی تجاري (

 74 7  ذخیره مالیات

  0,02  0,02  ذخیره بازخرید خدمت کارکنان

 349 282 هاجمع بدهی

 حقوق صاحبان سهام

 1،278 1،278 سرمایه 

  13،343  0  تفاوت تجدید ارزیابی

  1،823 1،823 سود (زیان) انباشته

  34  0  سود (زیان) ده ماهه

  55 55 اندوخته

 16،533 3،156 جمع حقوق صاحبان سهام

  

  )ریال میلیارد: واحد(سایر حساب ها و اسناد پرداختنی                                                                                 -1-2-3

  ارزش جاري  ارزش دفتري  شرح

  71  71  شرکت گاز استان آذربایجان شرقی

  45  45  زیست توسط نیروگاه)هزینه هاي پرداختنی(هزینه آالیندگی محیط 

  28  28  سپرده هاي پرداختنی

  13  13  شرکت آب منطقه اي استان آذربایجان شرقی

  11  11  شرکت برق منطقه اي آذربایجان -اشخاص وابسته

  2  2  سایر

  170  170  جمع بدهی سایر حساب ها و اسناد پرداختنی

  105  105  شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی

  105  105  بدهی حساب ها و اسناد پرداختنیجمع 

  275  275  جمع کل
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  (واحد: میلیارد ریال)اقالم اصلی صورت سود و زیان                                                                                -3-3

  1394  1395  شرح

 444 1،236  )3-3-1درآمد عملیاتی (

 )481( )810(  )3-3-2کاالي فروش رفته و خدمات(بهاي تمام شده 

 )37( 426  سود(زیان) ناخالص

 )10( )13(  هزینه هاي فروش، اداري و عمومی

 )47( 413  سود (زیان) عملیاتی

  0  )359(  هزینه هاي ناشی از اجراي مقررات

  245  1  سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتی

  0  )14(    درآمد بر مالیات

 198 41  (زیان) خالصسود 

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

1395  

  مقدار
  )(میلیون کیلو وات ساعت

  نرخ
  (ریال)

  مبلغ  کسر می شود بهاي سوخت مصرفی  مبلغ

3،685 547  2،017 )781 ( 1،236 
  

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

 اطالعات سایر:  چهارم بخش

  موارد قابل توجه متقاضیان خرید:

رعایت حق ارتفاق پست بالفصل از جاده اختصاصی به محوطه نیروگاه و رعایت حق ارتفاق طرح توسعه از جاده اختصاصی  الف) 

  برق منطقه اي آذربایجان محفوظ است.نیروگاه براي شرکت 

پست برق و طرح توسعه آن متعلق به شرکت برق منطقه اي ذیربط بوده و جزء اموال و دارائیهاي شرکت تولید نیروي برق  ب) 

   نمی باشد.

ز ادر صورت عدم تعیین تکلیف نحوه وصول مطالبات شرکت مادرتخصصی از شرکت مشمول واگذاري به صورت کنترلی قبل  ج)

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

  واقعی عملکرد  شرح هزینه

  840  هزینه سوخت مصرفی

  270  هزینه بهره برداري

  180  خدمات تخصصی مدیریتسهم از هزینه هاي 

  179  هزینه استهالك

  139  هزینه تعمیرات دوره اي بلند مدت

  27  سایر

  1،635  جمع

  )825(  تعدیل هزینه سوخت مصرفی (با نرخ مصوب)

  810  جمع مانده بهاي تمام شده درآمد عملیاتی


