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  (سهامی عام) آذربایجان تولید نیروي برقشرکت 

  

 

 

 اتبخش اول: کلی

از  متعاقباًو به صورت شرکت سهام عام تاسیس شده  24/12/1394شرکت تولید نیروي برق آذربایجان (سهامی عام) در تاریخ 

شروع به بهره برداري نموده است. در حال حاضر شرکت تولید نیروي برق آذربایجان جزء واحد هاي تجاري  01/01/1395تاریخ 

واگذاري سازمان  2فرعی شرکت مادر تخصصی تولید نیروي برق حرارتی است. شرکت در سال مورد گزارش در فهرست گروه 

هینه ب اساسنامه فعالیت اصلی شرکت شامل تولید و فروش برق، ارتقاي بهره وري، 2مطابق ماده  خصوصی سازي قرار گرفته است.

   سازي و توسعه ظرفیت نیروگاه هاي تحت مالکیت  و ... برابر با مقررات ابالغی وزرات نیرو می باشد.

  ردیف
نام 

  نیروگاه
  مگا وات-ظرفیت  واحدها تعداد و نوع  آدرس

تاریخ شروع بهره 

  برداري اولین واحد

  1363  100  مگاواتی 25 واحد گازي 4  مرند - تبریز جاده 25 کیلومتر  صوفیان  1

  1360  60  مگاواتی 30 گازي واحد 2  ساعی بابا خیابان - ارومیه  ارومیه  2

  -  160  جمع کل:

  

     ریال میلیارد 2،237 :03/90/6139ارزیابی مورخ  طبق )%100( اريواگذقابل سهام مبلغ پایه کل 

 مزایدهروش واگذاري:                                              هاارزش روز خالص دارایی روش ارزیابی سهام:

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

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

  محمد رضا سعیدي فرزاد آقاي :رئیس هیأت مدیره                                                    میلیارد ریال 100 سرمایه:

    01/01/1395 برداري:تاریخ بهره                          24/12/1394 -تبریز محل/تاریخ ثبت:

  ) ریال میلیارد 2،084: و تجهیزات تاسیسات ( ریالیارد میل 2،287 :(ارزیابی شده) هاداراییارزش کل 

 )ریال اردمیلی 66: پرداختنی هاي تجاري و غیر تجاري( ریال میلیارد 2/66 :(ارزیابی شده)ها بدهیارزش کل 

  لریا اردمیلی 15 :1396 ماهه 9سود (زیان)  برآورد 

 ریال میلیارد 15 :کارشناسیارزش  سود (زیان) انباشته: 

   قراردادي نفر 7نفر رسمی و  6 :1395در سال  تعداد کارکنانمتوسط 

  تولید و فروش انرژي برق  موضوع فعالیت:

   10پالك  کوچه سیاح، خیابان عارف، تبریز کوي ولیعصر،مرکز اصلی شرکت  محل فعالیت:

 

 مالیوم: اطالعات سبخش 

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

  عنوان
  ارزش دفتري

 30/12/1395  

  مبلغ ارزیابی در 

 30/09/1396  

 2،084 15  )3-1-1و تجهیزات ( تاسیسات 

  100  92  )3-1-2دارائی هاي جاري (

 62 2  )3-1-3زمین  (

  26  2/0  دارائی هاي نامشهود 

 13 4  )3-1-3( ساختمان 

 2 2 هاسایر دارایی

 2،287  115  هاجمع دارایی
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  ریال)میلیارد (واحد:                         و تجهیزات  تاسیسات -1-1-3

  مبلغ کل  ارومیه  صوفیان  شرح

  1،210  431  779  توربین ها

  526  202  324  ژنراتورها

  265  88  177  فرعی تجهیزات و لوازم

  82  33  49  مخازن

  1  1  -  برق آزمایشگاه تجهیزات و لوازم

 2،084  755  1،329 جمع کل
  

  

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

  شرح
  ارزش دفتري

 30/12/1395  

  مبلغ ارزیابی در 

 31/09/1396  

 39 39  موجودي نقد

 6 7  دریافتنی هاي تجاري و غیر تجاري

 43 34  موجودي مواد و کاال

 12 12  پیش پرداخت ها

 100 92  جمع دارائی هاي جاري:
  

  )ریالمیلیارد : واحد(                                                                                                              ساختمان و زمین -3-1-3

  مبلغ  اعیان   عرصه  واحد

  43  7  36 نیروگاه صوفیان

  32  6  26 نیروگاه ارومیه 

  75  13  62 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
 66 63  پرداختنی هاي تجاري و غیر تجاري

 2/0 0  مالیات پرداختنی

 66 63 هاجمع بدهی

 حقوق صاحبان سهام

 100 100  سرمایه

  )49( )49( تعهد صاحبان سهام

  02/0  02/0  اندوخته قانونی

  15  2/0  سود و زیان انباشته

  2،171 0 تفاوت تجدید ارزیابی

 2،237 51 حقوق صاحبان سهامجمع 
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  )ریال میلیارد (واحد:                                                                                   سود و زیان صورت اقالم اصلی -3-3

  1394  1395  شرح

 0 197  )3-3-1درآمد عملیاتی (

 0 )165(  رفته و خدمات فروشبهاي تمام شده کاالي 

 0 32  ناخالصسود(زیان) 

 0 )8(  هزینه هاي فروش، اداري و عمومی

 0 24  سود (زیان) عملیاتی

  0  )24(  سایر درآمد ها و هزینه هاي غیرعملیاتی

    7/0  سود قبل از مالیات

    )2/0(  درآمد بر مالیات

  0  5/0  سود (زیان) خالص
  

  

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

1395  

  مقدار فروش
(میلیون کیلو وات 

  )ساعت

  نرخ
  (ریال)

مبلغ  

  فروش

  کسر می شود:

  مابه التفاوت سوخت
  مبلغ فروش خالص  درآمد ارائه خدمات

900،983 567  201 )7( 3  197 
    

  
  

 سایر اطالعاتچهارم: بخش 

  موارد قابل توجه متقاضیان خرید:

شرکت مادرتخصصی تولید نیروي برق حرارتی باید نسبت  به تامین حق ارتفاق براي عبور و مرور پرسنل و تجهیزات و  الف)

سوخت مایع تا زمان ایجاد درب اختصاصی و همچنین حق ارتفاق براي ایستگاه فشار گاز نیروگاه گازي ارومیه براي خریدار 

ار نیز موظف است بهاي آن (عرصه اختصاص یافته جهت عبور و مرور) را شرکت تولید نیروي برق آذربایجان اقدام و خرید

  براساس ارزش کارشناسی پرداخت نماید. 

زمین واقع در حریم خطوط فشارقوي با شرط برقراري حقوق ارتفاقی به نفع شرکت برق منطقه اي ذیربط در اختیار شرکت  ب)

  تولید نیروي برق خواهد بود.

  هاي شرکت تولید نیروي برق نمی باشدپست برق متعلق به شرکت برق منطقه اي بوده و جزء اموال و دارائی ج) 

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

ازي سشرایط و نحوه پرداخت اقساط سازمان خصوصیاز واگذاري، پرداخت کلیه مطالبات شرکت مادرتخصصی هم آهنگ با 

  گیرد. صورت می

شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی بهره بردار نیروگاه هاي زیر مجموعه شرکت تولید نیروي برق آذربایجان می  ن)

  باشد. 

  یافته است.اسناد مالکیت به نام شرکت برق منطقه اي آذربایجان بوده و تاکنون به شرکت  انتقال ن و)

  

  

  


