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ًگاّی تِ ضرکت هاّتاب گستر کٌَْج:
ضروت تَلیذ برق هاّتاب وٌَْج در سال  1386تاسیس ٍ طی چٌذیي هرحلِ سرهایِ خَد را بِ  633هیلیارد ریال افسایص دادُ است.
هاله اغلی آى ،ضروت تَلیذی آریي هاُ تاب گستر با هالىیت حذٍد  90درغذی است .ایي ضروت هاله ًیرٍگاُ  75هگا ٍاتی گازی
(ًیرٍگاُ وٌَْج) ٍ ًیرٍگاُ سیىل ترویبی  968هگا ٍاتی ضَباد هی باضذ وِ هتطىل از دٍ فاز سیىل ترویبی (ّریه بِ ظرفیت 484
هگا ٍات) استّ .ر فاز سیىل ترویبی دارای دٍ ٍاحذ گازی (ّر یه  162هگا ٍات) ٍ یه ٍاحذ بخار ( 160هگا ٍات) هیباضذ وِ
ٍاحذّای گاز آى در زهستاى  ٍ 1393بْار  1394بِ بْرُ برداری رسیذُ است ٍ ٍاحذ بخار ًیرٍگاُ در اررهاُ  1395بِ بْرُ برداری
خَاّذ رسیذ .شروع عملیات فاز دوم این نیروگاه  4سال پس از بهره برداری تجاری از فاز اول می باشدّ .وچٌیي ایي ضروت
بِ طَر غیر هستمین زیر هجوَعِ ضروت تَسعِ ٍ عوراى ورهاى هی باضذ.
سْاهداراى عودُ ضرکت در تاریخ :95/07/11


ضرکت تَلیدی آریي هاّتاب گستر تا هالکیت  90درصدی



ضرکت تَسعِ ٍ هدیریت اًرشی پارسیاى تا هالکیت  10درصدی

تررسی عولکرد ضرکت:
در ًوَدار زیر فرٍش ضروت بِ غَرت همایسِای آٍردُ ضذُ است:

فرٍش -هیلیارد ریال
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دراهذّای عولیاتی ضروت از طریك فرٍش اًرشی برق ًیرٍگاُ ضَباد ٍ ًیرٍگاُ  75هگا ٍاتی وٌَْج حاغل هی ضَد وِ البتِ عوذُ آى
بِ ًیرٍگاُ ضَباد اختػاظ دارد .هطتری عوذُ ،ضروت تَاًیر است وِ خریذار بیص از  90درغذ برق تَلیذی ضروت تَلیذ برق
هاّتاب وٌَْج هی باضذ ٍ هابمی ّن بِ ضروت هذیریت ضبىِ برق ایراى فرٍختِ هی ضَد .همذار فرٍش ضروت در بَدجِ 1395
حذٍدا با افسایص  36درغذی ًسبت بِ سال لبل هعادل  3هیلیَى هگاٍات برآٍرد ضذُ است وِ در ضص هاِّ هَفك بِ پَضص 46
درغذی بَدجِ ضذُ است ٍ  1.3هیلیَى هگا ٍات را بِ فرٍش رساًذُ است .ضروت تَلیذ برق هاّتاب وٌَْج در بَدجِ سال هالی
هٌتْی بِ  1395/10/30هبلغ  1.295هیلیارد ریال فرٍش برآٍرد وردُ است وِ در ضص هاِّ هَفك بِ پَضص  41درغذی آى ضذُ
است .لابل رور است وِ ضروت با در ًظر گرفتي بِ بْرُ برداری رسیذى ٍاحذ بخار برای سال هالی  1396هیساى فرٍش را با 75
درغذ افسایص ًسبت بِ سال  1395حذٍد  2.266هیلیارد ریال در ًظر گرفتِ است .بیص از  80درغذ از هبلغ فرٍش ضروت در بَدجِ
 1395از فرٍش اًرشی ًیرٍگاُ سیىل ترویبی ضَباد حاغل هی ضَد هابمی ّن سْن ًیرٍگاُ وٌَْج هی باضذ ًرخ فرٍش در ضص
هاِّ ًخست سال  1395ووتر از بَدجِ است بِ ّویي دلیل با ٍجَد پَضص  46درغذی همذار فرٍش در ضص هاِّ اها ضروت فمط
 41درغذ از ول هبلغ فرٍش بَدجِ را پَضص دادُ است.

ضروت برای سال هالی هٌتْی بِ  30دی  1395هبلغ  669هیلیارد ریال سَد خالع برآٍرد وردُ است وِ ًسبت بِ سَد خالع ٍالعی
سال لبل  105درغذ افسایص داضتِ است ٍ در ضص هاِّ ًیس هَفك بِ پَضص  37درغذی بَدجِ ضذُ است .لابل رور است وِ
ضروت برای سال هالی  1396هبلغ  967هیلیارد ریال سَدخالع پیص بیٌی وردُ است.
ًىتِ هْن حاضیِ سَد  51درغذی ًیرٍگاُ ضَباد در  6هاِّ ابتذایی  1395هی باضذ وِ با بِ بْرُ برداری رسیذى ٍاحذ بخار آى ٍ
تَلیذ در همیاس ظرفیت اسوی سَداٍری ضروت افسایص خَاّذ یافتً .یرٍگاُ  75هگاٍاتی ًیس در  6هاِّ ًخست  1395دارای حاضیِ
سَد  28درغذی بَدُ است.
ًىتِ حایس اّویت هطىل ٍغَل هطالبات ضروت ّای تَلیذ برق از تَاًیر هی باضذ وِ اگر هاّتاب گستر وٌَْج بتَاًذ با اعوال ًفَر
هطالبات خَد را ٍغَل وٌذ هی تَاى عولىرد بْتری را از ضروت ضاّذ بَد .الزم بِ رور است وِ ضروت در ضص هاِّ ًخست سال
 1395هعادل  861هیلیارد ریال دریافتٌی ّای تجاری دارد وِ ًسبت بِ سال لبل  73درغذ رضذ داضتِ است ٍ عوذتا بِ دریافتٌی از
ضروت تَاًیر اختػاظ دارد وِ بابت فرٍش برق ًیرٍگاُ ضَباد هی باضذ.
ضروت طبك برًاهِ در آرر سال جاری ٍاحذ بخار سیىل ترویبی را بِ بْرُ برداری خَاّذ رساًذ وِ با تَجِ بِ باالتر بَدى حاضیِ
سَد ایي ًیرٍگاُ (ضَباد) ًسبت بِ ًیرٍگاُ  75هگا ٍاتی وٌَْج ،اًتظار هی رٍد وِ سَدآٍری ضروت در سال ّای آتی دستخَش
تغییرات هثبت ضَد .ایي ضروت طبك لراردادی وِ با ضروت تَاًیر دارد طبك لرارداد همذار زیادی از برق تَلیذی را بِ طَر تضویٌی
بِ ایي ضروت هی فرٍضذ ٍ سَخت هػرفی ًیس تَسط تَاًیر تاهیي هی ضَد.
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در ًوَدارّای زیر سَد خالع ٍ ًاخالع ٍ حاضیِ سَد خالع ٍ ًاخالع ضروت بِ غَرت همایسِای آٍردُ ضذُ است:
سَد خالع ٍ ًاخالع -هیلیارد ریال
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 اختالف زیاد بیي حاضیِ سَد خالع ٍ ًاخالع ضروت در بَدجِ سال هالی  1396بِ علت پیصبیٌی ّسیٌِ هالی بِ همذار
تمریبی  47هیلیارد تَهاى در ایي سال هیباضذ وِ در سالْای لبل ٍجَد ًذاضتِ استّ .سیٌِ هسبَر  21درغذ از ول فرٍش
پیص بیٌی ضذُ سال  1396ضروت هیباضذ.
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چکیدُ اطالعات هالی ضرکت:

هیلیارد ریال

1395/04/31

1394/10/30

1393/10/30

سرهایِ

380

380

380

جوع دارایی ّا

108836

108246

88895

جوع بذّی ّا

108015

98524

88479

سَد اًباضتِ

821

722

416

حمَق غاحباى سْام

406

320

30

اطالعات عرضِ سْن:
ً ام ًواد :بىٌَْج
 تاریخ عرضِ :دٍضٌبِ 95/07/12
 تعداد سْن ترای عرضِ15.8 :هیلیَى سْن برای وارگساراى ٍ  15.8هیلیَى سْن برای آًالیي
 سْویِ ّر کارگساریّ 89 :سار سْن (بٌابرایي تخػیع وارگساریّا اًذن است)


ضرکت ّای ّن گرٍُ :تَلیذ ًیرٍی برق دهاًٍذ(دهاًٍذ) -تَلیذ برق عسلَیِ هپٌا(بوپٌا) با  P/Eتقریثی ٍ 6.5احد

 پیص تیٌی سَد ّر سْن سال هالی 1528 :96ریال
ترآٍرد قیوت عرضِ ّر سْن:
 رٍش  : P/Eبا تَجِ بِ سَد ّر سْن سال  18057( 1395ریال) ٍ سَد ّر سْن سال  1528( 1396ریال) ،ارزش ّر سْن
ضروت با ًسبت  P/Eضروتّای هطابِ (ٍ 6.5احذ) در حذٍد  98930ریال برآٍرد هیگردد.
 رٍش ارزش رٍز ضرکتّای هطاتِ :با تَجِ بِ ٍضعیت ضروتّای برق دهاًٍذ ٍ برق عسلَیِ هپٌا در بَرس ،ارزش
رٍز ّر یه هگاٍات برق در حذٍد  10هیلیارد ریال برآٍرد گردیذُ است .در ًتیجِ با تَجِ بِ ایٌىِ از آررهاُ اهسال ظرفیت
ایي ضروت  559هگاٍات هیباضذ ،ارزش ّر سْن ایي ضروت با ایي رٍش در حذٍد  98000ریال برآٍرد هیگردد.
تا تَجِ تِ هَارد فَق ،تِ ًظر هیرسد عرضِ در هحدٍدُ قیوتی  700تا  800تَهاى ٍ یا کوتر از آى هٌاسة ٍ سَدآٍر تاضد .هبلغ
هَرد ًیاز برای ّر وذ آًالیي ًیس در حذٍد ّ 350-400سار تَهاى ارزیابی هیگردد.
تْیِ کٌٌدُ :زّرا رحیوی
1395/07/11
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