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 اتبخش اول: کلی

) قانون اجراي اصل 18) ماده (5به پیشنهاد مشترك وزارتخانه هاي نیرو و امور اقتصاد و دارائی و به استناد بند (هیات وزیران  

 :تصویب کرد (سهامی عام) لوشانشرکت تولید نیروي برق  اساسنامه 1386مصوب  –) قانون اساسی 44سیاست هاي کلی اصل (

در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی رودبار به  25/12/1394مورخ  1876صورت سهامی عام تاسیس و طی شماره به  شرکت

جزو واحد هاي تجاري فرعی ده است. در حال حاضر شرکت مذبور شروع به فعالیت نمو 01/01/1395از تاریخ  ثبت رسید و متعاقباً

در فهرست موارد  1395نام شرکت در سال مصوبه هیات واگذاري مطابق  صصی تولید نیروي برق حرارتی است.شرکت مادر تخ

ضوابط اجرائی قانون بودجه سال  33و ماده  2) قراردارد،لذا به استناد موارد تصریح شده در بند ج تبصره 2مشمول واگذاري (گروه 

شرکت در فعالیت مربوط به تولید و فروش انرژي برق ملزم به رعایت  می گردد.در چارچوب قانون تجارت و اساسنامه اداره  1395

و موظف است ظرفیت آماده تولید برق خود را  قوانین و مقررات مصوب وزارت نیرو و همچنین مقررات ناظر بر بازار برق می باشد

د واح 4شرکت شامل  شبکه به انجام رساند.اخذ مجوز از مدیریت  و تعمیرات دوره اي واحد هاي نیروگاهی را با عرضه نماید

) تحت مدیریت شرکت مگاواتی ساخت شرکت زیمنس آلمان 60 نیروگاه گازي 2و  مگاواتی120نیروگاه بخار  2نیروگاهی (شامل 

د و واح 1352نفت گاز(گازوئیل) است.واحد هاي بخش بخار در سال   پشتیبان سوخت و طبیعی گاز نیروگاه این سوخت وجود دارد.

  به بهره برداري رسیده اند. 1356هاي بخش گاز در سال 

 

     ریالمیلیارد  3،702      :03/90/6139ارزیابی مورخ  طبق )%100( واگذاريقابل سهام مبلغ پایه کل 

 مزایدهروش واگذاري:                                              هاروز خالص دارایی ارزش روش ارزیابی سهام:

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

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

  مهرداد علی غالمی شیل سر آقاي :و مدیر عامل رئیس هیأت مدیره                                     میلیارد ریال 300 سرمایه:

    01/01/1395 برداري:تاریخ بهره                         25/12/1394 -رودبار محل/تاریخ ثبت:

: و ساختمان زمین – ریال میلیارد 3،672و تجهیزات :  تاسیسات( ریال میلیارد 5،201 :(ارزیابی شده) هاداراییارزش کل 

   ریال میلیارد 1،070

 )ریال اردمیلی 457: پرداختنی هاي تجاري و غیر تجاري( ریال میلیارد 647 :(ارزیابی شده)ها بدهیارزش کل 

  لریا اردمیلی )169( :1396 ماهه 9سود (زیان)  برآورد 

 ریال میلیارد )395( ارزش جاري: سود (زیان) انباشته: 

   قراردادي  نفر 23 :1395در سال  تعداد کارکنانمتوسط 

  تولید و فروش انرژي برق  موضوع فعالیت:

 در واقع شرکت مرکزي دفترو رشت (جمال آباد لوشان)  –جاده قزوین 90مرکز اصلی شرکت واقع در کیلومتر  محل فعالیت:

  013346101421: فکس   01334610171 و 01334610155: لفنت .است 8 پالك گلباغ، کوچه نماز، بلوار رشت، گیالن،
  

 

 مالیوم: اطالعات سبخش 

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

  عنوان
  ارزش دفتري

 30/12/1395  

  مبلغ ارزیابی در 

 30/09/1396  

 3،671 169  )3-1-1و تجهیزات ( تاسیسات 

 815 54  )3-1-2(  زمین

 256 74  )3-1-2(  ساختمان

  220  234  دارائی هاي جاري

  39  1  دارائی هاي نامشهود

 200 189 هاسایر دارایی

 5،201  721  هاجمع دارایی
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  ریال) میلیارد(واحد:                                                            و تجهیزات  تاسیسات 1-1-3

  مبلغ ارزیابی  ارزش دفتري  شرح

  بخار دیگ دستگاه تجهیزات

169  

1،056  

  817  واحد هاي توربو ژنراتور

  670  دستگاههاي محرك اولیه

  447  نیروگاه متفرقه تجهیزات

  681  سایر

 3،671  169 جمع کل
  

  

  )ریال میلیارد: واحد(                                                                                                            ساختمانو   زمین -2-1-3

  واحد

 مبلغجمع   ساختمان  زمین

  رزیابیا
زمین 

  )مربع(متر

 ساختمان و اعیانی  مبلغ 

  )مربعمتر(
  مبلغ

واعیانی  نیروگاه زمین،ساختمان 

 لوشان
387،534  155  25،353 202 357  

و ساختمان هاي هروزیل   زمین

 منجیل 
67،848  54  12،300 37 91  

زمین و آپارتمان هاي شمشه 

 منجیل هرزویل
2700  3  1،425 4 7  

  594 0 0 594 990،000 زمین نیروگاه پره سر

 لتقلی زمین و ساختمان ایستگاه

  فشار پره سر
10،000  9  722  4  13  

ل تقلیراه دسترسی به ایستگاه 

  فشار گاز پره سر
0  0  0  9  9  

  1،071 256 39،800  815  1،458،082 جمع کل
  

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

  عنوان  شرح
  ارزش دفتري

 30/12/1395  

  مبلغ ارزیابی در 

 31/09/1396  

  هابدهی

 457 457  هاي تجاري و غیر تجاري نیپرداخت

 189 189  پرداختنی هاي بلند مدت

 1 1  سایر

 647 647 هاجمع بدهی

 حقوق صاحبان سهام

 300 300  سرمایه

  )395( )226( سود (زیان) انباشته

  4،479 0 تفاوت تجدید ارزیابی

 4،384 74 حقوق صاحبان سهامجمع 
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  )ریال میلیارد (واحد:                                                                                   سود و زیان صورت اقالم اصلی -3-3

  1394  1395  شرح

 0 467  )3-3-1درآمد عملیاتی (

 0 )392(  رفته و خدمات فروشبهاي تمام شده کاالي 

 0 75  ناخالصسود(زیان) 

 0 )172(  فروش، اداري و عمومیهزینه هاي 

 0 )97(  سود (زیان) عملیاتی

  0  )129(  هزینه هاي ناشی از اجراي مقررات

  0  /02  خالص سایر درآمد ها و هزینه هاي غیرعملیاتی

  0  0  درآمد بر مالیات

 0 )226(  سود (زیان) خالص
  

   :درآمد عملیاتی -1-3-3

 30/12/1395منتهی به 

  فروش خالص  نقدي غیر هاي هزینه  فروش ناخالص

  مقدار
  )(میلیون کیلو وات ساعت

  نرخ
  (ریال)

  مبلغ
  ریال) (میلیارد

  نرخ
  (ریال)

  سوخت

  (میلیارد ریال)

  مبلغ
  (میلیارد ریال)

1300 567  738 359  271 467 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 سایر اطالعات :4بخش
  

  

  مگاوات واحد:                                                             ظرفیت اسمی، قابل دسترسی و واقعی تولید -1-4

  ظرفیت اسمی  ظرفیت عملی  واحد تولیدي  ردیف

  120  120  1بخار واحد  1

  120  120  2واحد بخار  2

  60  48  1واحد گاز  3

  60  48  2واحد گاز  4

  360  336  جمع

 

  موارد قابل توجه متقاضیان خرید: -2-4

ت و در ثب دفاتر شرکت تولید نیروي برق لوشان (سهامی عام)،دارائیهاي مورد استفاده در نیروگاه پره سر در الزم به ذکر است 

ریال از میلیارد  681گزارش ارزیابی منظور گردیده است، و با عدم لحاظ دارائیهاي مذبور در گزارش ارزیابی قیمت پایه سهام، مبلغ 

  پیشنهاد شده است. ریالمیلیارد  3،702قیمت پایه سهام شرکت کسر شده و مبلغ قیمت پایه سهام شرکت بالغ بر 


