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1

ماهیت کسب و کار

موضوع فعالیت شرکت
شرکت سرمایهگذاری نیرو از اوایل سال  1396و پس ازتغییر ماهیت از سرمایهگذاری به هلدینگ ،طبق اساسنامه جدید
خود و مطابق اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیتهای مرتبط با سرمایهگذاری و شرکتداری در صنایع آب،
برق ،نفت و گاز را در موضوع فعالیت خود لحاظ نموده است.

سهم محصوالت شرکت از بازارها
این شرکت در حال حاضر مدیریت حدود  850مگاوات ساعت ظرفیت نیروگاهی را بر عهده دارد که با در نظر گرفتن کل
ظرفیت نیروگاهی کشور (حدود  83هزار مگاوات ساعت) ،سهم حدود یک درصدی از تولید برق در کشور را بر عهده دارد.

بازارهای اصلی ،وضعیت رقابتی و جایگاه شرکت در آن بازارها و سهم محصوالت شرکت از بازارها
بازار اصلی محصوالت این شرکت مصرفکنندههای انرژی برق در سطح کل کشور میباشند و در صورت مواجه شدن با
مازاد تولید میتوان برق تولیدی را در بورس انرژی ایران ،بازار برق و یا از طریق فروش مستقیم برق به مصرف کننده داخلی و
خارجی (انعقاد قرارداد دوجانبه) عرضه داشت .در حال حاضر شرکت سرمایهگذاری نیرو با تولید حدود  %1از برق کشور توسط
نیروگاههای تحت مالکیت خود و هدفگذاری تولید  5000مگاوات نیروی برق تا  10سال آینده در این صنعت نقش به سزایی
ایفا مینماید .همچنین پس از راهاندازی نیروگاه سیکل ترکیبی آریان زنجان به ظرفیت  546MWو نیروگاه  50MWبادی
سرمایهگذاری نیرو میتواند سهم بیشتری از تولید برق در کشور را به عهده بگیرد.

قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی موثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها
شرکت سرمایهگذاری نیرو از طریق شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا مالک حدود  61/5درصد شرکت انرژی گسترجم
با دو نیروگاه به بهره برداری رسیده خوی و تابان یزد میباشد .بخش بخار نیروگاه یزد دارای قرارداد فروش تضمینی برق بوده
و نیروگاه خوی نیز بخش اعظم برق تولیده شده خود را به مدیریت شبکه برق و مابقی را در بورس انرژی عرضه مینماید .اصوالً
شرکتهای تولیدکننده برق تابع قوانین هیأت تنظیم بازار برق ایران و قوانین بورس انرژی در این حوزه میباشد .از سوی دیگر
به دلیل ماهیت استراتژیک این صنعت قوانین حاکمیتی و قوانین بودجهای کشور نیز بر عملکرد شرکت بسیار مؤثر میباشد چرا که
قیمت حاملهای انرژی در کشور توسط دولت و مجلس تعیین میشود که این امر تأثیرگذار بر درآمد سالیانه نیروگاهها خواهد بود.
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محیط کسب و کار و فرصتها و ریسک های حاکم بر آن
از جمله مهمترین فرصتهای موجود و قابل توجه در صنایع نیروگاهی میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
 .1در بند ت ماده  48قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران آمده
است:
دولت مکلف است:
"از طریق وزارت نیرو در طول اجرای برنامه نسبت به افزایش توان تولید برق تا بیست و پنج هزار مگاوات از طریق
سرمایه گذاری مؤسسات عمومی غیردولتی ،تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی شرکتهای
تابعه یا بهصورت روشهای متداول سرمایهگذاری از جمله ساخت ،بهرهبرداری و تصرف ( )BOOو ساخت ،بهرهبرداری
و انتقال ( )BOTاقدام نماید .خرید تضمینی برق بر اساس نرخ تعیین شده توسط شورای اقتصاد خواهد بود".
با توجه به اینکه در برنامه ی توسعه ششم کشور ،به طور متوسط ساالنه رشد اقتصادی  8درصدی هدفگذاری شده
است ،یکی از موارد دستیابی به چنین رشد اقتصادی سالیانه ،رشد بخش صنعت و باالخص بخش نیروگاهی میباشد
که صراحتاً در برنامهی توسعه ششم کشور نیز ذکر شده است؛ که خود گواهی بر عزم حاکمیت در توسعه صنایع
نیروگاهی و حرکت رو به جلوی این صنعت در کشور میباشد.
 .2از آنجا که دولت تحت شرایط ویژه و در مناطق ی از کشور که عرضه انرژی نسبت به تقاضا کمتر است ،تسهیالت
ویژهای را تحت عنوان قراردادهای خرید تضمینی تا  5سال با سرمایهگذاران این صنعت منعقد مینماید این
امکان یک فرصت قابل توجهی را برای سرمایهگذاران فراهم مینماید.
 .3با توجه به کمبود تولید و عرضه برق در کشور در سنوات آتی که براساس برآورد کارشناسان ساالنه به طور
متوسط بیش از  4000مگاوات نیاز به تولید نیروگاهی جدید میباشد و از آنجایی که سرعت به مدار آمدن
نیروگاههای جدید به مراتب از افزایش نیاز به انرژی برق کمتر است ،لذا این نابرابری در افزایش تقاضا و عرضه
فرصت مناسبی برای سرمایهگذاری در این بخش تلقی میگردد.
 .4یکی دیگر از فرصتهای پیشروی سرمایهگذاران و تولیدکنندگان برق ،صادرات برق به کشورهای همجوار می
باشد گرچه تولیدکنندگان تاکنون توفیق قابل مالحظهای در این امر نداشتهاند ولی با توجه به تمهیدات و
پیگیریهای به عمل آمده توسط فعالین بخش خصوصی این صنعت ،تا حدودی امیدواری جهت تحقق این امر
مهم وجود دارد.
بطور کلی در حال حاضر از مهمترین ریسکهای موجود در این صنعت میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
ریسک ناشی از تغییرات نرخ ارز :عدم ثبات نسبی و نوسان مستمر نرخ ارز باعث افزایش هزینه ها در خصوص پروژههایی
میباشد که از تسهیالت ارزی استفاده میکنند .الزم به ذکر است این ریسک در قراردادهای تضمین خرید تا حدودی به واسطه
لحاظ نمودن نوسانات نرخ ارز کاهش داده میشود.
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ریسک ناشی از تعیین بار مصرفی :از آنجا که بقا در بازار برق بدون آگاهی از پیش بینی تغییرات مصرف ناحیه مربوطه،
نواحی مجاور و کل سیستم میسر نمیباشد ،لذا پیش بینی نادرست منجر به ابراز آمادگی نادرست شده و میتواند سود و زیان
شرکتهای تولیدکننده را تحت تاثیر قرار دهد.
ریسک ناشی از تعرفه برق :طی سالیان گذشته مصوبات و محدودیتهای اعمال شده از سوی نهادهای قانونگذار منجر
شده است تا هزینههای سرمایهگذاری در توسعه بخشهای تولید ،انتقال و توزیع برق کمتر مورد توجه قرار گیرد و باعث ایجاد
شکافی روز افزون بین قیمت تمام شده هر کیلو وات ساعت برق تحویلی به مشترکین و متوسط نرخ فروش برق شود .امید
است با تغییراتی که از طریق هیأت تنظیم بازار برق وزارت نیرو در روش عرضه برق ایجاد شده است تولیدکنندگان بتوانند از
سه طریق شرکت در بازار برق(بازار رقابتی) ،فروش به مصرفکنندگان عمده (قراردادهای دو جانبه) و شرکت در بورس انرژی،
برق تولیدی خود را با قیمت منصفانهتر به فروش برسانند.
ریسک وصول مطالبات :بدهیهای باالی وزارت نیرو به نیروگاهها و بدحسابی وزارت نیرو در ایفای تعهدات خود در
پرداخت بهای فروش برق باعث میگردد تا تولیدکنندگان برق گرفتار مشکل وصول مطالبات و در نتیجه کمبود نقدینگی شوند
و همه ساله هزینههای تأمین مالی هنگفتی را متحمل گردند.
ریسک تأمین منابع مالی :با توجه به ساختار پروژهها و بازارهای مالی ایران ،در حال حاضر تأمین مالی پروژهها از طریق
صندوق توسعه ملی و یا بانکهای داخلی ،تأمین مالی ارزی و فاینانسهای خارجی و یا آورده نقدی سهامداران از محل افزایش
سرمایه میباشد که هر کدام مسائل مربوط به خود را دارند .تأمین مالی از طریق صندوق توسعه ملی و بانکهای داخلی نیازمند
وثیقهگذاری باال میباشد در حا لیکه تأمین مالی از طریق فاینانس خارجی با وثایق کمتر ولی با ریسک باالی تغییر نرخ ارز یا
ریسک های سیاسی همراه است .راهکار مالی از طریق آورده نقدی سهامداران نیز زمانبر بوده و مستلزم طی مراحل و تشریفات
قانونی میباشد.

ساختار واحدتجاری و نحوه ارزشآفرینی آن
در حال حاضر شرکت سرمایهگذاری نیرو مالک هلدینگ توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا با  2نیروگاه به بهره برداری رسیده
و  4نیروگاه در برنامه ساخت می باشد .عالوه بر آن سرمایهگذاری نیرو مالک شرکتهای صادرات نیرو خلیج فارس کیش فعال
در زمینه تجارت و ساتراپ گستر نیرو در زمینه امالک و مستغالت میباشد .گروه سرمایهگذاری نیرو همچنین دارای پرتفوی
بورسی به بهای تمام شده  5،857میلیارد ریال و ارزش روز  9،638میلیارد ریال (در تاریخ  )1399/05/31میباشد .شرکتهای
زیرمجموعه سرمایهگذاری نیرو به شرح زیر است:
 شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا (سهامی خاص)
این شرکت در راستای گسترش فعالیتها در حوزه نیروگاهی و به منظور ورود به بازارهای ملی و منطقهای و صادرات نیروی
برق و تحقق هدف تأمین  5،000مگاوات نیروی برق شامل  4500مگاوات نیروگاههای حرارتی سیکل ترکیبی و  500مگاوات
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نیروگاههای تجدید پذیر در اقصی نقاط کشور در یک برنامه ده ساله ،اقدام به سرمایهگذاری در شرکتهای فعال حوزه انرژی و
نیروگاهی نموده است تا با جذب منابع مالی داخلی و خارجی مناسب بتواند به شرکتی اثرگذار در این حوزه تبدیل گردد.
سرمایه این شرکت پس از طی چند مرحله افزایش به رقم 7.500میلیارد ریال رسیده است.
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ترکیب نیروگاههای شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا

توسعه مدیریت نیروگاهی
ایرسا

توسعه انرژی شمال و
جنوب

انرژی گستر جم
 61/5درصد

توسعه انرژی غرب

توربین بادی آبان
 97/8درصد

پروژه نیروگاه آریان زنجان

پروژه نیروگاه گیالنغرب

پروژه نیروگاه بادی تاکستان

در حال ساخت

(متوقف)

(دوره پیشبرد)

50درصد (غیرفعال)

 98/5درصد

نیروگاه تابان یزد

نیروگاه خوی

در حال بهره برداری

در حال بهره برداری
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انرژی نیروسان مهریز
 99/8درصد

پروژه نیروگاه خورشیدی
مهریز (در حال بررسی)
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شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا مالک چندین شرکت فعال در حوزه انرژی است که نیروگاهها و پروژههای پیش گفته در
قالب شرکتهای زیر اداره و فعالیت میکنند.

-1شرکت انرژی گسترجم (سهامی خاص)
شرکت انرژی گستر جم (سهامی خاص) در تاریخ  1389/2/7به شماره  373774در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری
تهران به ثبت رسید .این شرکت توسط بخش خصوصی و با هدف کلی حضور در بازار انرژی منطقه ،و به طور اخص توسعه بخش
انرژی الکتریکی کشور تشکیل گردید.
شرکت دارای مجوز احداث به شماره  360/34257مورخ  1389/4/12از وزارت نیرو جهت احداث نیروگاه سیکل ترکیبی تابان
می باشد .نیروگاه مذکور در زمینی به مساحت  50هکتار و با ظرفیت  1000مگاوات در شهرستان اشکذر در استان یزد میباشد که
فاز اول آن با ظرفیت اسمی  500مگاوات احداث گردیده و واحدهای گازی آن در اسفند ماه سال  1394و واحد بخار آن در اسفند
 1396مورد بهرهبرداری قرار گرفت .همچنین این شرکت مالک  50.08درصد نیروگاه سیکل ترکیبی خوی و سهامدار شرکتهای”
مدیریت تولید برق آذربایجان غربی" و" تولید نیروی پرتو شمس تابان" هریک به میزان  50/4درصد میباشد.

موضوع فعالیت شرکت:
کلیات موضوع فعالیت شرکت انرژی گسترجم عبارت است از


احداث نیروگاههای تولید برق



انتقال و توزیع نیروی برق



سرمایهگذاری در خرید نیروگاهها



شرکت در مناقصههای داخلی و خارجی پروژههای احداث نیروگاه و تولید برق



اخذ وام و تسهیالت ارزی و ریالی از بانکها ،سازمانها و شرکتهای تامین کننده مالی داخلی و خارجی



انجام فعالیتهای صنعتی و تجاری مرتبط

شرکتهای زیر مجموعه شرکت انرژی گسترجم:


شرکت تولید نیروی پرتو شمس تابان (مدیریت نیروگاه  350مگاواتی سیکل ترکیبی خوی)



شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربی (بهره بردار نیروگاه های سیکل ترکیبی خوی ،گازی ارومیه ،سیکل ترکیبی
ارومیه و سیکل ترکیبی شوباد(کهنوج)) .الزم به ذکر است که از میان  4نیروگاهی که این شرکت مدیریت بهرهبرداری آن
را برعهده دارد تنها نیروگاه سیکل ترکیبی خوی متعلق به خود گروه میباشد.
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سرمایه و ترکیب سهامداران شرکت انرژی گسترجم
سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ دویست و پنجاه میلیارد ریال (شامل تعداد یک هزار سهم ،به ارزش اسمی هر سهم دویست و
پنجاه میلیون ریال) بوده که در تاریخ  97/06/17به مبلغ دو هزار و صد میلیارد ریال (شامل تعداد دو هزار و صد میلیون سهم ،به
ارزش اسمی هر سهم هزار ریال) افزایش یافت .ترکیب سهامداران مدیره به شرح زیر میباشد:
مالکیت

تعداد سهام

سهامداران شرکت انرژی گستر جم
شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا

61.4994%

1،291،487،400

آرین ماهتاب گستر

33.5%

703،500،000

شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان

3%

63،000،000

شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب

0.0002%

4،200

شرکت فراساحل ایران

0.0002%

4،200

شرکت سرمایه گذاری ایران

0.0002%

4،200

شخص حقیقی

1%

21،000،000

شخص حقیقی

1%

21،000،000

جمع

100%

2،100،000،000

اهم اقدامات شرکت انرژی گسترجم در سال مالی : 1398
 فروش  1،051،479مگاوات ساعت برق با میانگین نرخ فروش هرکیلووات ساعت  400ریال توسط نیروگاه خوی
 فروش  1،356،151مگاوات ساعت برق با میانگین نرخ فروش تضمینی هرکیلووات ساعت 1،692ریال توسط نیروگاه تابان
یزد
 فروش  1،313،157مگاوات ساعت برق با میانگین نرخ فروش بازار هرکیلووات ساعت442ریال توسط نیروگاه تابان یزد
 انجام مطالعات فنی و اقتصادی طرح احداث نیروگاه خورشیدی خوی
 اخذ پروانه احداث ،مجوز محیط زیست و تاییدیه گزارش اتصال به شبکه نیروگاه خورشیدی خوی

 -2شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب (سهامی خاص)
شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب در آبان ماه سال  1391با سرمایه اولیه  200میلیارد ریال تأسیس گردید .سرمایه کنونی
شرکت  744.5میلیارد ریال و ترکیب سهامداران این شرکت در تاریخ تهیه گزارش به شرح زیر میباشد:
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سهامداران شرکت انرژی شمال و

تعداد سهام

مالکیت

جنوب
شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا

%98.5

733،500،000

شرکت توربین بادی آبان

0.5%

3،750،000

شرکت توسعه انرژی غرب

0.5%

3،750،000

شرکت کاال بازار ایرانیان

0.1%

750،000

شرکت فراساحل ایران

0.1%

750،000

آقای رضا امراللهی بیوکی

%0.3

2،000،000

100%

744،500،000

جمع

مأموریت این شرکت احداث و بهرهبرداری از نیروگاه  546مگاواتی آریان در استان زنجان میباشد .در راستای اجرای طرح در
اواخر سال  1397گشایش اعتبار خرید تجهیزات نیروگاه انجام و فعالیتهای اجرای پروژه آغاز گردیده است .در تاریخ 1399/05/31
پروژه حدود  36.1درصد پیشرفت داشته است و توربینهای گازی واحد اول و دوم و یک دستگاه ژنراتور به محل سایت منتقل گردید
و از محل  LCتاکنون مبلغ حدود  46میلیون یورو به پیمانکار پرداخت شده و مبلغ حدود  11میلیون یورو صورتحساب دیگر پیمانکار
جهت پرداخت به بانک مرکزی ارسال شده است .پیشبینی میشود بهرهبرداری از اولین فاز نیروگاه (واحدهایگازی) درنیمه دوم
سال  1399و واحد بخار نیز در نیمه دوم سال  1400به بهرهبرداری برسد.
اهم اقدامات شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب تاکنون :
 قرار گرفتن توربینهای گازی و ژنراتورها روی فوندانسیونهای مربوطه و در حال انجام عملیات نصب
 برداشت از  LCو پرداخت به پیمانکار به مبلغ تقریبی  46میلیون یورو
 تائید صورتحساب جهت پرداخت از محل  LCبه پیمانکار به مبلغ تقریبی  11میلیون یورو
 تجهیز کارگاه کامل در محل سایت توسط پیمانکاران نصب و راهاندازی
 اتمام فونداسیونهای ساختمانهای اصلی واحد  1و  2گازی و اجرای فوندانسیونهای بخش بخار
 پیشرفت فیزیکی طرح به میزان  36.1درصد
 دریافت مجوز اتصال به شبکه و شروع عملیات اجرایی پست و خطوط اتصال به شبکه
 دریافت مجوز احداث جاده دسترسی به نیروگاه از بزرگراه زنجان تبریز

 --3شرکت توربین بادی آبان (سهامی خاص)
شرکت توربین بادی آبان فعالیت خود را با هدف مشارکت در تولید انرژی برق از منابع تجدیدپذیر انرژی آغاز نموده است.سرمایه
شرکت در حال حاضر  100میلیارد ریال شامل  50،000سهم  2میلیون ریالی میباشد .ترکیب سهامداران این شرکت به شرح زیر
میباشد:
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مالکیت

سهامداران شرکت توربین بادی آبان

تعداد سهام

شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا

97.8%

48،900

شرکت فراساحل

1%

500

شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب

1%

500

شرکت انرژی نیروسان مهریز

0.1%

50

شرکت توسعه انرژی غرب

0.1%

50

جمع

100%

50،000

این شرکت درحال اجرای پروژه نیروگاه50مگاواتی متشکل از  20عدد توربین درتاکستان قزوین میباشد.

 -4شرکت توسعه انرژی غرب (سهامی خاص)
شرکت توسعه انرژی غرب درمهرماه سال  1394با سرمایه اولیه  200میلیارد ریال تأسیس گردیده است .سهامداران این شرکت
به شرح زیر می باشند:
مالکیت

سهامداران شرکت انرژی غرب

تعداد سهام

شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا

50%

100،000،000

شرکت کیسون

30%

60،000،000

شرکت انرژی نفت گاز کیسون

19%

38،000،000

شرکت تجارت پایا طاها

0.5%

1،000،000

شرکت فراساحل پترو بینا کیش

0.5%

1،000،000

جمع

100%

200،000،000

مأموریت این شرکت احداث و بهرهبرداری از نیروگاه سیکل ترکیبی  550مگاواتی در استان کرمانشاه ،شهرستان گیالنغرب با
حجم سرمایهگذاری 330میلیون یورو بوده لیکن نظر به اینکه این پروژه فاقد قرارداد فروش تضمینی برق  ECAمیباشد ،شرکت هم
اکنون غیرفعال و پروژه متوقف گردیده است  .با توجه به افزایش نرخ ارز و نیاز به سرمایهگذاری باال ،در نبودن چنین قراردادی این
پروژه توجیه مالی و اقتصادی ندارد مگر اینکه از سوی دولت سیاستگذاریهایی در جهت تسهیالت مالی و قراردادهای خرید تضمینی
اتخاذ گردد.
اهم اقدامات شرکت توربین بادی آبان در سال مالی : 1398
 قرارداد با شرکت مپنا به عنوان پیمانکار طرح منعقد گردیده است.
 اقدامات اساسی و عقد قرارداهای الزم در خصوص تأمین مالی پروژه صورت پذیرفته است.
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 -5شرکت انرژی نیروسان مهریز (سهامی خاص)
شرکت انرژی نیروسان مهریز دراسفند ماه سال  1394تأسیس گردیده است و سرمایه کنونی آن  20میلیارد ریال و مأموریت این
شرکت تحقیق ،توسعه و اجرای طرحهای نیروگاهی خورشیدی میباشد و در حال حاضر احداث یک نیروگاه خورشیدی در مهریز یزد
با ظرفیت  30مگاوات را در برنامههای خود دارد.
ترکیب سهامداران این شرکت به شرح زیر میباشد:
سهامداران شرکت انرژی نیروسان مهریز مالکیت

تعداد سهام

شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا

99.8%

19،960،000

شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب

0.1%

20،000

شرکت توسعه انرژی غرب

0.1%

20،000

جمع

100%

20،000،000

 شرکت صادرات نیرو خلیجفارس کیش (سهامی خاص)
شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش (سهامی خاص) در تاریخ  1379/12/11دراداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی
منطقه آزاد کیش به ثبت رسیده است و محل قانونی شرکت در جزیره کیش میباشد .سرمایه شرکت طبق مصوبه مجمع عمومی
فوقالعاده مورخ  1397/11/24از مبلغ یک صد میلیارد ریال به دویست میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده افزایش یافته است
و شرکت سرمایهگذاری نیرو با مالکیت  100درصد سهام شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش مدیریت شرکت مزبور را بر عهده
دارد.
 شرکت احیای اراضی کوثر (در حال تصفیه)
این شرکت در سال  1375تشکیل و در اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی در تهران به ثبت رسیده است .هدف از ایجاد
شرکت ،آبادکردن سرزمینهای بایر سراسر کشور بوده است .لیکن با توجه به وقوع پدیده خشکسالی در منظقه عملیاتی شرکت،
فعالیتهای آن کاهش یافت و نهایتاً منجر به زیاندهی و مشمول ماده  141قانون اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1374
تجارت گردید .لذا هیئت مدیره این شرکت با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1398/04/05تصمیم بر انحالل این شرکت
گرفت و مراحل انحالل این شرکت در حال پیگیری است.

 شرکت ساتراپ گستر نیرو
این شرکت در تاریخ  97/07/24تحت شماره  532766و شناسه ملی 14007894541در اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی
تهران به ثبت رسیده و سرمایه شرکت در حال حاضر مبلغ  10میلیون ریال میباشد .شرکت سرمایهگذاری نیرو مالکیت 70درصد آن را
در اختیار دارد.
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عواملی که میتوانند اثر عمدهای بر صنعت و محیط بیرونی شرکت داشته باشند
در حال حاضر عوامل زیادی می تواند بر صنعت و محیط بیرونی شرکت تاثیرگذار باشد که از مهمترین این عوامل میتوان به
احتمال افزایش قیمت حاملهای انرژی و افزایش نرخ ارز اشاره نمود .افزایش قیمت حاملهای انرژی منجر به افزایش درآمد شرکت
میشود و افزایش نرخ ارز موجب افزایش هزینههای مالی نیروگاههایی که وام ارزی دریافت نموده اند و همچنین موجب افزایش بهای
تمام شده نیروگاههای در حال ساخت میگردد.

اطالعات مدیران شرکت
درحال حاضر اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت به شرح زیر مشغول به خدمت میباشند:
اعضاء هیأت مدیره

سمت

نام نماینده اشخاص حقوقی

مدرک تحصیلی

احسان تابش

شرکت بینالمللی فراساحل پترو بینا کیش

رئیس هیئت مدیره

فوق لیسانس

مجتبی صمیمی

شرکت توسعه اقتصادی آرین

نائب رئیس هیئت مدیره

دکترا

حسین محمدپورزرندی

شرکت توسعه صنعتی آرین

عضو هیئت مدیره

دکترا

سعید قربانی

شرکت ای اف اس کیش

عضو هیئت مدیره

دکترا

عیسی حسین پناه

شرکت توسعه تجارت داتام

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل

فوق لیسانس
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سهامداران اصلی شرکت
ترکیب سهامداران اصلی شرکت در تاریخ  1398/12/29به شرح زیر میباشد:
تعداد سهم

درصد سهم

شرح

5،539،754،110

59.25%

شرکت توسعه اقتصادی آرین (سهامی عام )

980،003،576

10.48%

صندوق سرمایه گذاری گسترش فردای ایرانیان

100،380،909

1.07%

سبدشرکت توسعه اقتصادی آرینPRX

93،000،000

0.99%

شخص حقیقی

92،164،285

0.99%

شخص حقیقی

48،085،714

0.51%

شخص حقیقی

46،763،356

0.50%

شخص حقیقی

46،763،356

0.50%

شخص حقیقی

40،084،785

0.43%

شخص حقیقی

40،071،428

0.43%

شرکت کیسون(سهامی عام)

39،472،520

0.42%

صندوق سرمایه گذاری .ا.ب .افتخارحافظBFM

25،653،944

0.27%

شخص حقیقی

23،230،500

0.25%

شرکت مهندسی مشاورمهاب قدس

19،924،499

0.21%

شرکت سرمایه گذاری تجاری سایه (سهامی خاص

18،391،683

0.20%

شرکت ارزیاب سرمایه توس (سهامی خاص )

15،000،000

0.16%

2،181،255،335

23.33%

9،350،000،000

100%

شرکت سرمایه گذاری ایران

سایر سهامداران
جمع

2

اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به اهداف

اهداف بلندمدت و کوتاهمدت و اولویت آنها برای یک دوره زمانی معقول آتی
تبدیل شدن به هلدینگ چند رشتهای مطرح در کشور به واسطهی ایجاد و توسعه طرحهای زیرمجموعه به ترتیب الویت زیر:


دستیابی به ظرفیت تولید  5000مگاوات ساعت دریک افق  10ساله



ایجاد یک هلدینگ تخصصی در زمینه صنعت آب



سرمایهگذاری و توسعه گروه در فعالیتهایی که طبق اساسنامه تعریف شده است.
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تهدیدها و فرصتهای پیشروی شرکت

مهمترین فرصتها و تهدیدهای پیشروی شرکت به شرح زیر میباشد:
فرصتهای پیشرو :


برنامه ی افزایش توان تولید برق کشور تا بیست و پنج هزار مگاوات تا سال 1400بر طبق بند ت ماده  48قانون برنامه پنج ساله ششم

توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی از طریق سرمایهگذاری مؤسسات عمومی غیردولتی ،تعاونی و خصوصی فرصت
مناسبی برای سرمایهگذاران فعال در این صنعت فراهم نموده است .این شرکت با توجه به فرصتهای فوق و به منظور ورود
به بازارهای ملی و منطقهای و صادرات نیروی برق و تحقق هدف تأمین  5،000مگاوات نیروی برق شامل  4،500مگاوات
نیروگاههای حرارتی سیکل ترکیبی و  500مگاوات نیروگاههای تجدید پذیردر اقصی نقاط کشور برنامههای خود را طراحی
نموده است.


افزایش نرخ حاملهای انرژی :منجر به درآمدزایی بیشتر نیروگاههای به بهرهبرداری رسیده خوی و تابان یزد میگردد.



قرار داشتن طرحهای توسعه نیروگاههای بخش خصوصی جزء الویتهای صندوق توسعه ملی



عالقهمندی بسیاری از تأمین کنندگان مالی(فاینانسورهای) بینالمللی برای مشارکت در این صنعت



نقش خاص این صنعت و محصوالت آن به عنوان زیرساختهای توسعه کشور و منطقه



وجود قرارداد خرید تضمینی برق از چهار نیروگاه تابان یزد بخش بخار ،آریان زنجان ، 2بادی آبان و خورشیدی مهریز یزد
فیمابین با وزارت نیرو



تجربه و نیروی انسانی متخصص قابل توجه در گروه سرمایهگذاری نیرو که در راهاندازی نیروگاههای سیکل ترکیبی حضور
داشتهاند و بعنوان یک مزیت مهم در مذاکره با تأمین کنندگان مالی و بانکها میتوانند مورد استفاده قرارگیرند.



توجه ویژه دولت به افزایش ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر و پیوستن ایران به کنوانسیون زیستمحیطی پاریس



امک ان افزایش راندمان و اعمال کنترل های هوشمند در کل زنجیره تولید تا مصرف برق و پروژه های بهبود کیفیت و کاهش
تلفات برق

تهدیدهای پیشرو:


افزایش نرخ ارز :اثر گذاری بر بازپرداخت تسهیالت ارزی نیروگاههای به بهرهبرداری رسیده تابان یزد و افزایش بهای تمام
شده نیروگاههای در برنامه ساخت از مهمترین تهدیدهای پیشروی در این صنعت میباشد.



تغییر قوانین و مقررات حاکم بر صنعت



ریسک وصول مطالبات از وزارت نیرو



قیمتگذاری دولتی در بازار برق و بورس انرژی



تشدید تحریمها که جریان مالی الزم برای خرید تجهیزات جهت راهاندزای نیروگاهها را از کشورهای موردنظر دچار چالش
میکند و میتواند زمان راهاندازی نیروگاهها را طوالنیتر و هزینه تمام شده طرحها را افزایش دهد.



نوسانات شدید تقاضای برق در فصول مختلف
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تطابق راهبرد با روندهای اصلی
مطابق با برنامهها و اهداف اصلی ،شرکت سرمایهگذاری نیرو پس از تبدیل شدن به هلدینگ ،برنامه افزایش سرمایه از  400میلیارد
ریال به10،000میلیارد ریال را در دستور کار خود قرار داده است که افزایش سرمایه شرکت از  400میلیارد ریال به 9،350میلیارد
ریال صورت پذیرفته است و افزایش سرمایه از مبلغ  9،350به  10،500میلیارد در حال انجام میباشد.

پیشبینی چالشها و ریسکهای پیشرو برای دستیابی به اهداف
از آنجاییکه حجم سرمایه گذاری مورد نیاز جهت احداث و یا توسعه نیروگاه بسیار باال میباشد ،تأمین نقدینگی مورد نیاز از
چالشهای اساسی پیشروی مدیریت میباشد  .چنانچه تامین مالی از طریق صندوق توسعه ملی و یا بانکهای داخلی صورت پذیرد نیاز
به توثیقهای سنگین و چنانچه از طریق فاینانسهای خارجی باشد دارای ریسکهای خاص خود خواهد بود .همچنین کندی برقراری
روابط سیاسی -اقتصادی با کشورهای طرف مذاکره در دوره پسابرجام و همچنین با توجه به خروج آمریکا از برجام احتمال ایجاد
شرایط سخت تر که باعث کندی یا توقف روند تامین مالی پروژه از طریق فاینانس شود ،وجود دارد.

اطالعاتی در خصوص مسئولیتهای اجتماعی و زیست محیطی شرکت
مسئولیت پذیری اجتماعی ،در ابعاد اجتماعی موجب بهبود کیفیت زندگی اجتماعی افراد می شود .همچنین مسئولیتپذیری
اجتماعی تالش شرکت برای حداکثرسازی سود را افزایش خواهد داد .در این حالت به طور هم زمان توجه به منافع سهامداران و
مصالح جامعه نیز مورد توجه قرار میگیرد .شرکت سرمایهگذاری نیرو به منظور نیل به توان پاسخگویی اجتماعی در مقابل ذی نفعان
و سایر افراد جامعه ،به دغدغههای جامعه چون محیط زیست نیز توجه داشته است .لذا بخشی از ظرفیت نیروگاههای خود را به
انرژیهای تجدیدپذیر خورشیدی و بادی اختصاص داده است تا ضمن استفاده از انرژی نامحدود بادی و خورشیدی در مقابل انرژیهای
تجدید ناپذیر فسیلی ،مقدار آلودگی ناشی از استفاده از سوخت فسیلی ،تولید گازهای گلخانهای و گرم شدن کره زمین را به حداقل
برساند .همچنین در پروژههای در حال بهرهبرداری فعالیتهای مختلفی در حوزههای اجتماعی ،زیستمحیطی و منابع آب و آلودگی
به انجام رسیده است که عمده آنها به شرح زیر است:
 .1برنامهریزی برای خرید و نصب سیستم پایش آالیندگی گازهای خروجی اگزوز در نیروگاه تابان یزد
 .2همکاری با دانشگاهها در زمینه پذیرش کارآموز و حمایت از پروژههای مقاطع تحصیالت تکمیلی و پایاننامههای
تحصیلی برتر مرتبط با مسائل زیست محیطی نیروگاهها
 .3نصب سیستم کنترل ( onlineبر خط) آالیندهها در نیروگاه خوی
 .4رعایت استانداردهای پسماند و گازهای خروجی در بهرهبرداری از نیروگاه خوی و در طراحی نیروگاه تابان
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3

مهمترین منابع ،ریسکها و روابط

تجزیه و تحلیل کفایت ساختار سرمایه شرکت

برمبنای صورتهــای مالی اصلی شـرکت در تـاریخ  1398/12/29جمع بدهــیهای شـرکت  1،817میلیارد ریال میباشد که
مبلغ  1،113میلیارد ریال آن بدهی به سرمایه گذاری ایران (سهامی خاص) بابت خرید شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا است
و جمع حقوق مالکانه شرکت  10،218میلیارد ریال میباشد.
شرکت جهت اصالح ساختار مالی ،تسویه دیون و تأمین منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل و اجرای طرحها و پروژههای در دست
اقدام در شرکتهای زیرمجموعه خود در تاریخ  1398/09/03افزایش سرمایه به مبلغ  9،350میلیارد ریال را به ثبت رسانید و افزایش
سرمایه تا مبلغ  10،500میلیارد ریال در حال عملیاتی شدن میباشد بطوریکه مهلت  60روزه استفاده از حق تقدم خرید سهام در
این افزایش سرمایه در تاریخ  1399/03/24به اتمام رسیده است.

نقدینگی و جریانهای نقدی

 تالشهای مستمر جهت دریافت تسهیالت از بانک صنعت و معدن به عنوان بانک کارگزار صندوق توسعه ملی جهت
عملیاتی کردن ساخت نیروگاههای طرح توسعه شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب (زیر مجموعه توسعه مدیریت
نیروگاهی ایرسا) با موفقیت صورت پذیرفته و اعتبار اسنادی آن در تاریخ  1397/06/31به نفع پیمانکار ذینفع گشایش
یافته است و در حال حاضر پیمانکار (شرکت مپنا) با توجه به تأیید صورتحسابهای ارسالی اقدام به برداشت حدود
 46میلیون یورو از  LCنموده و مبلغ حدود  11میلیون یورو صورتحساب دیگر پیمانکار پس از تأیید بانک عامل از این
محل برداشت خواهد شد.
 افزایش سرمایه شرکت نیز به مبلغ  9،350میلیارد ریال نیز به ثبت رسیده است و افزایش سرمایه تا مبلغ 10،500
میلیارد ریال در حال عملیاتی شدن میباشد.
 اقدامات اساسی و عقد قرارداهای الزم در خصوص تآمین مالی پروژه توربین بادی آبان صورت پذیرفته است.

سرمایه انسانی و فکری

ترکیب کارکنان شرکت سرمایه گذاری نیرو در سال مالی منتهی به  1398/12/29برحسب میزان تحصیالت به شرح ذیل میباشد:
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شرکت سرمایه گذاری نیرو

مقطع تحصیلی

تعداد (نفر)

دکتری

1

فوق لیسانس

5

لیسانس

6

فوق دیپلم

1

دیپلم و سیکل

8

جمع کل

21

برنامهها و راهبردهای مدیر برای مقابله یا کاهش ریسکها و میزان اثربخشی راهبردهای مدیریت ریسک

یکی از ریسکهایی که شرکت با آن روبرو است افزایش نرخ ارز میباشد .جهت مصون سازی نیروگاههای غیر دولتی که دارای
قرارداد تضمین خرید میباشند طبق آییننامه اجرایی شرایط و تضمین خرید برق موضوع بند "ب " ماده ( )25قانون برنامه چهارم
توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران نرخ پایه پرداخت بابت آمادگی ،متوسط نرختولید برق ،متوسط نرخ
تبدیل انرژی و هزینه ترانزیت در طول دوره قرارداد به شرح زیر تعدیل و در قرارداد درج میشود:

هرچند تا پایان مدت قرارداد  ECAتورم ارزی تاثیر مثبت در نرخ فروش برق نیروگاه تابان (به بهره برداری رسیده) و نیروگاه آریان
زنجان (در حال ساخت) دارد (بر اساس قرارداد فروش برق تضمینی میزان تاثیر پذیری نرخ فروش برق بصورت  %70ارزی و %30
ریالی می باشد) ولی در بخش هزینهها ،تورم نرخ ارز تاثیر مستقیم در افزایش هزینههای مالی اقساط وام صندوق توسعه ملی و
استهالک خواهد داشت .الزم به توضیح است فروش تضمینی برق دو واحد گازی نیروگاه تابان یزد با ظرفیت تولید  324مگاوات این
نیروگاه در1398/02/10به اتمام رسیده است و فروش تضمینی برق واحد بخار این نیروگاه با ظرفیت تولید  160مگاوات در جریان
بوده و تا بهمن ماه سال  1399ادامه خواهد داشت.
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بدهیهای شرکت و امکان بازپرداخت آن از سوی شرکت و وضعیت سرمایه در گردش ،شامل الزامات ،تعهدات شرکت و
راهبرد و توانایی شرکت در مواجهه با کمبود سرمایه در گردش
مهمترین بدهی شرکت سرمایهگذاری نیرو به شرکت سرمایه گذاری ایران بابت خرید سهام شرکت مدیریت توسعه نیروگاهی
ایرسا بوده است .تسویه بخش عمدهای از این بدهی صورت پذیرفته و تسویه باقیمانده تعهدات با افزایش سرمایه برنامهریزی شده که
در قسمتهای قبلی بدان اشاره شد ،در جریان می باشد.
از دیگر بدهیهای گروه مبلغ حدود  230میلیون یورو می باشد که به منظور احداث فاز اول نیروگاه سیکل ترکیبی تابان یزد به
ظرفیت  484مگاوات از محل وجوه ارزی منابع صندوق توسعه ملی ما بین شرکت انرژی گستر جم (شرکت فرعی توسعه مدیریت
نیروگاهی ایرسا) و بانک صادرات ایران منعقد گردیده است .هم اکنون دوران احداث نیروگاه به اتمام رسیده و میزان مبلغ بازپرداخت
ارائه شده توسط بانک به این شرکت حدود  311میلیون یورو (شامل مبلغ  44میلیون یورو کارمزد سنوات آتی) میباشد که بازپرداخت
اقساط آن در  12قسط به مدت  6سال خواهد بود .در خصوص چگونگی تسویه اقساط وام ارزی فوق و نرخ تسعیر آن مصوبه شماره
/31108ت51709ه مورخ  94/3/12هیأت وزیران به شرح زیر قابل توجه می باشد:
"در مواردی که قرارداد خرید برق بین تولیدکنندگان بخش غیر دولتی برق و وزارت نیرو و شرکت های تابعه و
همچنین قراردادهای بخش غیر دولتی با وزارت راه و شهرسازی و شرکت های تابعه در طرح های حمل و نقل از قبیل
توسعه ریلی ،بنادر و فرودگاه ها به صورت ریالی منعقد گردد ،به منظور بازپرداخت تسهیالت ارزی دریافتی بخش غیر
دولتی از منابع صندوق توسعه ملی ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مؤظف است بر اساس درخواست بانک عامل
طرف قرارداد با صندوق یاد شده ،طبق جدول بازپرداخت ارزی تسهیالت مذکور ،شرایط الزم برای تبدیل ریال به ارز با
نرخ رسمی (مبادله ای) مورد معامله را فراهم نموده و پس از دریافت مبلغ ریالی هر قسط ،معادل ارزی آن را به حساب
صندوق توسعه ملی نزد خود منظور نماید".
هر چند در جریان تغییرات قابل توجه در بازار ارز از اواخر سال  96تاکنون ،هیچگاه مصوبه فوق الذکر(که مبنای سیاستگذاری
نظام جمهوری اسالمی ایران جهت تشویق بخش خصوصی و مردمی برای سرمایه گذاری در بخش صنعت برق بوده) ،رسماً لغو
وجایگزین نشده است ،الکن هیأت مدیره شرکت انرژی گستر جم با اعمال نظر حسابرس و بازرس قانونی مبنی بر الزام به تسعیر
تسهیالت مذکور به نرخ نیمائی و تهدید به اظهار نظر مردود ،در دو سال اخیر صورتهای مالی شرکت را بر اساس تسعیر تسهیالت
ارزی مذکور به نرخ نیمائی تهیه و منتشر نمود و این اقدام منجر به افزایش مبلغ بدهی ناشی از تسهیالت ،افزایش بهای تمام شده
دارائی ها و همچنین افزایش سرسام آور هزینه های استهالک ،هزینه های مالی و هزینه زیان تسعیر برای شرکت گردیده است.
گفتنی است از جمله ابزارهای اعمال سیاستهای تشویقی نظام جمهوری اسالمی برای ترغیب بخش مردمی بازار سرمایه به مشارکت
در پروژه های نیروگاهی در سنوات اخیر ،تخصیص تسهیالت ارزی از محل صندوق توسعه ملی ،مصوبه هیئت محترم وزیران به شرح
فوق در مورد تثبیت نرخ ارز برای تس عیر و بازپرداخت اقساط و انعقاد قراردادهای خرید تضمینی برق توسط شرکت مادر تخصصی
وزارت نیرو بوده است.
علی رغم تعیین تکالیف برای عوامل و نهادهای اجرائی از سوی مراجع سیاستگذاری نظام جمهوری اسالمی در جهت حمایت از
چنین سرمایه گذاریهایی (از جمله مصوبه شماره /31108ت 51709مورخ  1394/03/12هیأت محترم وزیران ،انعقاد قرارداد خرید
تضمینی توسط شرکت مادر تخصصی توانیربه موجب قانون برنامه ششم)  ،متأسفانه نهادهای ذیربط هر یک به طریقی از زیر بار
مسئولیت خود شانه خالی کرده و سیاستهای حمایتی را در عمل نادیده گرفته و موجب توقف سیاستهای کالن اقتصادی نظام گردیدند
و شرکتهای فعال در این صنعت را که تا آخرین ریال خود و تا آخرین سنت ارز تخصیصی را به ساخت نیروگاه تخصیص داده و صرف
نموده اند ،را با مشکل مالی مواجه نمودهاند.
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سیستم بانکی بخصوص بانک های عامل و بانک مرکزی با نادیده گرفتن مص وبه هیأت دولت ،بازپرداخت تسهیالت را با نرخ روز
نیمائی زمان بازپرداخت اقساط که در حال حاضر بیش از  6برابر نرخ زمان اخذ تسهیالت می باشد را طلب می نماید و با نادیده
گرفتن مصوبه هیأت محترم دولت از اهرمهای تهدید از قبیل مسدود کردن حسابهای شرکت و اعضای هیأت مدیره ،تملک دارائیهای
شرکت و غیره استفاده می نمایند.
شرکت مادر تخصصی توانیر نیز نه تنها به مفاد قرارداد خرید تضمینی وقعی ننهاده بلکه حتی مطالبات شرکت را از بابت فروش
برق که بر مبنای نرخهای ارز سنوات گذشته محاسبه شده را با بی تفاوتی کامل تأدیه نمی کند و از سال  1395تاکنون پرداختها
محدود به وجوهی برای پرداخت حقوق و دستمزد گارگران بوده است به طوریکه تا پایان تیر ماه بیش از  7،600میلیارد ریال مطالبات
سنواتی شرکت انرژی گستر جم نزد وزارت نیرو (شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی و مدیریت شبکه برق ایران) ال وصول مانده
است.

تغییر در الگوهای خرید مشتریان ،روشهای فروش و حجم تخفیفات
از آنجایی که برق در کشور ایران کاالیی استراتژیک محسوب میشود و خرید آن بصورت انحصاری در اختیار دولت میباشد در
شرکتهای زیرمجموعه سرمایهگذاری نیرو هم اکنون فروش برق به دو روش فروش سنتی (فروش به نهاد دولتی) و فروش در بورس
انرژی صورت میپذیرد .لیکن این شرکت درصدد است تا فروش خود را از طریق قراردادهای دوجانبه نیز انجام دهد به این معنا که
این روش با توجه به حذف انحصار خرید از سوی دولت ،به تولیدکنندگان امکان بهرهبرداری و فروش تمامی ظرفیت تولید را میدهد
و نگرانی خالی بودن بخشی از ظرفیت نیز مرتفع خواهد شد.
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4

نتایج عملیات و چشماندازها

پیشرفت (رشد یا تغییر) شرکت در سال جاری
 میانگین نرخ فروش تضمینی برق در سال  1398در نیروگاه تابان یزد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و همانطور که
در سایت کدال اطالع رسانی گردیده فروش تضمینی برق دو واحد گازی نیروگاه تابان یزد با ظرفیت تولید  324مگاوات در تاریخ
1398/02/10به اتمام رسیده است و برق تولید شده در این دو واحد گازی از تاریخ  1398/02/10به بعد بر اساس نرخ بازار برق
به شرکت مدیریت شبکه برق ایران فروخته میشود و فروش تضمینی برق واحد بخار این نیروگاه با ظرفیت تولید  160مگاوات
کماکان در جریان میباشد.

 عطف به مصوبه شماره  99/13847/20/100مورخ  99/02/23وزارت نیرو سقف نرخ فروش هر کیلو وات ساعت انرژی از  416ریال به
 600ریال افزایش یافته است که این افزایش نرخ از تاریخ  1399/02/25اجرایی گشته و اثر سود و زیانی آن در صورتهای مالی سال
 1399نمایان خواهد شد.
 همچنین با شروع عملیات ساخت پروژه نیروگاه آریان زنجان پیشبینی میشود بهرهبرداری از اولین فاز نیروگاه (واحدهایگازی)
از اوایل سال  1400آغاز گردد.

تغییرات بااهمیت در پرتفوی سرمایهگذاریها و دالیل آن و تجزیه و تحلیل شرکتهایی که بیشترین سهم از پرتفوی شرکت
را دارند.
عالوه بر فعالیت شرکت در حوزه نیروگاهی که شرح آن در گزارش آمده است شرکت سرمایهگذاری نیرو کماکان در حوزه فعالیت
قبلی خود فعال و دارای پرتفوی بورسی به ارزش بازار حدوداً  1،543میلیارد ریال (در تاریخ  )1398/12/29میباشد .لیست خرید و
فروش سهام در سال مالی منتهی به  1398/12/29به شرح زیر میباشد:
مبالغ به ریال
خریدهای سهام شرکتهای بورسی پرتفوی شرکت سرمایه گذاری نیرو طی سال مالی منتهی به 1398/12/29

دارایی

قیمت خالص

تعداد

مبلغ کل خالص

پاالیش نفت تبریز

4،807،000

31،342

150،661،438،308

قند اصفهان

2،117،952

57،758

122،328،240،469

سنگ آهن گهر زمین

4،000،000

23،415

93،659،369،684

سر .توسعه معادن و فلزات

12،200،000

7،591

92،614،054،133

بانک سامان

19،949،462

4،376

87،308،375،804

ایران خودرو

10،000،000

7،924

79،238،492،181

گروه مپنا

5،925،865

12،256

72،626،878،110

مخابرات ایران

9،000،000

7،212

64،911،580،347
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بانک ملت

10،000،000

6،241

62،407،834،259

بیمه البرز

13،000،000

4،342

56،444،860،079

ماشین سازی اراک

10،010،000

4،329

43،331،259،653

فوالد مبارکه اصفهان

9،000،000

4،740

42،655،780،157

صنایع پتروشیمی خلیج فارس

5،000،000

8،066

40،332،378،829

چادرملو

6،500،000

6،096

39،626،596،836

بانک تجارت

56،100،000

638

35،765،932،382

مس باهنر

2،007،140

17،789

35،705،333،194

سر .توسعه و عمران استان کرمان

678،084

50،204

34،042،400،258

صندوق س .اعتماد آفرین پارسیان

1،175،630

28،668

33،703،289،949

پلی پروپیلن جم

1،000،000

32،301

32،301،185،173

سر .ایران خودرو

2،500،000

12،450

31،125،006،283

داده گستر عصر نوین  -های وب

3،500،000

8،301

29،053،410،397

بانک پارسیان

12،500،000

2،277

28،467،226،270

پاالیش نفت الوان

400،000

62،746

25،098،431،885

گروه بهمن

7،000،000

3،277

22،939،949،336

پاکسان

2،467،534

9،067

22،373،865،091

صنایع شیمیایی ایران

1،476،260

14،349

21،183،420،500

سر .صدر تامین

4،640،920

4،173

19،367،475،548

باما

1،000،000

18،755

18،754،698،542

پاالیش نفت بندر عباس

1،000،000

16،191

16،190،963،406

ملی صنایع مس ایران

2،000،000

7،149

14،298،036،357

قند ثابت خراسان

300،000

45،672

13،701،580،946

تامین ماسه

500،000

24،450

12،224،961،655

توسعه صنایع بهشهر

2،000،000

6،027

12،053،670،720

سر .غدیر

2،000،000

3،974

7،948،027،601

صنعتی بهشهر

600،000

13،135

7،881،174،528

صنایع پتروشیمی کرمانشاه

500،000

14،718

7،359،055،080

بیمه دی

2،000،000

3،451

6،901،189،484
54،425،231

سایر
جمع

دارایی
پذیره نویسی فوالد کاوه جنوب کیش

1،536،641،848،665

تعداد
6،818،181

قیمت خالص
1،000
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مبالغ به ریال
فروش های سهام شرکتهای بورسی پرتفوی شرکت سرمایه گذاری نیرو طی سال مالی منتهی به 1398/12/29
تعداد

دارایی

نرخ فروش خالص

مبلغ فروش خالص

مبلغ بهای تمام شده

مبلغ سود و زیان

ایران خودرو

10،000،000

11،189

111،893،279،007

79،238،492،181

32،654،786،826

پاالیش نفت بندر عباس

4،035،520

15،389

62،100،802،362

38،211،808،556

23،888،993،806

بیمه البرز

13،000،000

6،115

79،498،411،163

56،444،860،079

23،053،551،084

ماشین سازی اراک

10،010،000

6،589

65،957،127،524

43،331،259،653

22،625،867،871

ملی صنایع مس ایران

7،000،000

6،061

42،429،147،464

23،807،649،505

18،621،497،959

سر .نفت و گاز تامین

8،690،696

4،054

35،234،713،287

19،326،042،465

15،908،670،822

گروه مپنا

5،400،000

6،218

33،577،380،825

18،905،891،563

14،671،489،262

فوالد کاوه جنوب کیش

5،000،000

5،430

27،149،209،182

12،634،067،819

14،515،141،363

داده گستر عصر نوین  -های وب

8،000،000

8،730

69،843،562،655

56،784،826،834

13،058،735،821

پاکسان

2،467،534

12،704

31،347،851،764

22،373،865،091

8،973،986،673

سر .ایران خودرو

2،500،000

15،225

38،062،735،830

31،125،006،283

6،937،729،547

بانک پارسیان

12،500،000

2،733

34،165،528،038

28،467،226،270

5،698،301،768

پتروشیمی شیراز

2،000،000

8،149

16،297،801،128

11،876،853،039

4،420،948،089

چادرملو

5،000،000

4،971

24،856،081،845

21،097،440،000

3،758،641،845

فجر انرژی خلیج فارس

1،000،000

10،610

10،610،262،216

7،880،251،467

2،730،010،749

صنایع شیمیایی ایران

1،476،260

16،162

23،859،203،520

21،183،420،500

2،675،783،020

وسعه صنایع بهشهر

2،000،000

7،280

14،559،906،484

12،053،670،720

2،506،235،764

مس باهنر

500،000

22،539

11،269،363،648

8،894،579،649

2،374،783،999

فوالد خوزستان

2،594،584

8،169

21،194،333،862

18،934،559،364

2،259،774،498

توسعه معدنی و صنعتی صبانور

1،800،000

5،981

10،765،247،400

8،853،691،283

1،911،556،117

سنگ آهن گهر زمین

500،000

11،754

5،876،935،768

4،170،997،798

1،705،937،970

صنعتی بهشهر

600،000

15،355

9،212،889،950

7،881،174،528

1،331،715،422

تامین ماسه

500،000

27،004

13،501،959،939

12،224،961،655

1،276،998،284

بیمه دی

2،000،000

3،993

7،986،798،329

6،901،189،484

1،085،608،845

34،645،040،092

34،685،926،889

()40،886،797

835،895،573،282

607،289،712،676

228،605،860،606

سایر
جمع
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هر گونه اطالعات با اهمیت در خصوص سودهای تقسیمی
1396/06/31

1395/06/31

شرح

1396/12/29 1397/12/29 1398/12/29

سود واقعی هر سهم (ریال)

67

134

95

288

93

سود نقدی هر سهم (ریال)

--

125

63

250

50

سرمایه (میلیارد ریال)

9،350

7،000

3،200

400

400

تصویری از وضعیت شرکت در چند سال آینده

توضیحات

سال
1399

بهرهبرداری از بخش گازی نیروگاه آریان زنجان 2شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب

1400

بهرهبرداری کامل از سیکل ترکیبی نیروگاه آریان زنجان شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب و
بهرهبرداری بخشی از نیروگاه بادی آبان

1401

بهرهبرداری کامل نیروگاه بادی آبان
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مهمترین معیارها و شاخصهای عملکرد برای ارزیابی عملکرد در مقایسه با اهداف اعالمشده

5

شرکت سرمایهگذاری نیرو با توجه به اهداف کالن و عملیاتی خود ،شاخصها و معیارهای عملکرد خود را بطور مستمر پایش و اندازهگیری
میکند .این شاخصها و معیارها به شرح زیر میباشند:

افزایش سود خالص
شرکت

افزایش ثروت
سهامدران
منظر مالی

کاهش بدهی ها

کاهش معوقات
میزان وصول مطالبات
جاری و سنواتی

توضیح تغییرات مهم در نتایج شاخصهای استفاده شده ،به همراه دالیل تغییرات؛
•

تغییر سود خالص تلفیقی گروه
 عمدهترین بخش درآمدهای عملیاتی تلفیقی مربوط به فروش برق میباشد که با عنایت به اتمام قرارداد تضمین خرید
بخش واحهای گازی نیروگاه تابان یزد (متعلق به شرکت انرژی گسترجم) نسبت به دوره گذشته کاهش یافته است ولی
با توجه به سوددهی مناسب بازار سرمایه و عملیات بازرگانی شرکت صادرات نیروخلیج فارس کیش درآمد عملیاتی
تلفیق در مجموع نسبت به دوره گذشته حدود  %17افزایش داشته است.
 اصلیترین دلیل افزایش بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی بابت افزایش در عملیات بازرگانی در شرکت صادرات خلیج
فارس کیش بوده است که این فعالیت طبعاً درآمد متناظر خود را نیز داشته است.
 افزایش سایر درآمدهای عملیاتی بابت شناسایی خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت های بهای انرژی نیروگاه سیکل
ترکیبی تابان بر اساس شرایط عمومی قرارداد خرید تضمینی برق میباشد.
 عمدهترین عامل کاهش سود خالص تلفیقی شرکت افزایش هزینههای مالی بابت اتمام دوره ساخت نیروگاه تابان یزد و
تخصیص هزینههای مالی تسهیالت دریافتی به هزینههای دوره میباشد.
 با توجه به مراتب فوقالذکر سود خالص تلفیقی گروه در مقایسه سال گذشته حدود  70درصد کاهش داشته است.
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•

تغییر سود خالص شرکت اصلی
درآمدهای عملیاتی شرکت سرمایهگذاری نیرو در سال مالی منتهی به  1398/12/29دارای تغییراتی به شرح ذیل بوده است:
 در سال  1398سود حاصل از خرید و فروش و سود حاصل از سرمایهگذاری در سهام شرکتهای بورسی  129درصد
رشد داشته است.
 با عنایت به نتایج عملکرد (زیان خالص) شرکت انرژی گسترجم (شرکت فرعی توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا) در سال
 1398سودی از این محل در شرکت ایرسا شناسایی نشده است .لذا سود سهام دریافتی از شرکت ایرسا نسبت به سال
گذشته کاهش چشمگیری داشته است.
 در سال  1398در شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش با عنایت به فعالیتهای مناسب و مطلوب این شرکت ،نهایتا
حدود  380میلیارد ریال در مجمع شرکت مذکور سود سهام توزیع گردید (سود تقسیمی سال گذشته  7.5میلیارد
ریال بوده است) که نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته است.
با توجه به مراتب فوقالذکر و برآیند تغییرات پیشگفته سود خالص شرکت اصلی در مقایسه سال گذشته  34درصد کاهش
داشته است.

•

تغییر بدهیهای تلفیقی گروه
تغییرات در بدهیها عبارتند از:


افزایش در تسهیالت مالی به دلیل اتمام دوره قرارداد مشارکت مدنی و تبدیل این تسهیالت به قرارداد فروش
اقساطی و در نتیجه محاسبه و اضافه نمودن سود و کارمزد (شامل سود دوران مشارکت و سود دوران تنفس) به
تسهیالت میباشد.



افزایش در پرداختنیهای بلند مدت بابت تسهیالت تخصیصی از سوی صندوق توسعه ملی به عاملیت بانک صنعت
و معدن و همچنین سایر منابع تأمین شده به شرکت فرعی توسعه انرژی شمال و جنوب بابت نیروگاه در جریان
ساخت آریان زنجان میباشد.

•

کاهش بدهیهای شرکت اصلی
دالیل اصلی کاهش رقم مجموع بدهیهای شرکت انتقال مطالبات سهامدار عمده شرکت (سرمایهگذاری ایران) به حساب
افزایش سرمایه بوده است.
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•

افزایش سرمایه
با عنایت به به ثبت شدن افزایش سرمایه از مبلغ  7،000میلیارد ریال به مبلغ  9،350میلیارد ریال در تاریخ  1398/09/03میزان
سرمایه شرکت نسبت به دوره قبل تغییر یافته است .شایان ذکر است در حال حاضر افزایش سرمایه از مبلغ  9،350میلیارد ریال به
مبلغ  10،500میلیارد ریال در حال عملیاتی شدن میباشد و مهلت  60روزه استفاده از حق تقدم خرید سهام در این افزایش سرمایه
در تاریخ  1399/03/24به اتمام رسیده است.

• افزایش سرمایهگذاریهای کوتاه مدت:
با توجه به پتانسیل ایجاد شده بازار سرمایه در سال  1398و کسب سود مطلوب از این محل سر فصل سرمایهگذاریهای
کوتاه مدت نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

افزایش یا کاهش ارزش سرمایه گذاری های کوتاه مدت شرکت نسبت به دوره گذشته به همراه توضیحات و دالیل در خصوص
نحوه برخورد شرکت با آن
سال مالی منتهی به 1398/12/29
صنعت

سال مالی منتهی به 1397/12/29

ارزش بازار

بهای کل

ارزش افزوده

ارزش بازار

بهای کل

ارزش افزوده

(میلیون ریال)

(میلیون ریال)

(میلیون ریال)

(میلیون ریال)

(میلیون ریال)

(میلیون ریال)

فرآورده های نفتی

343،889

222،021

121،868

89،479

68،282

21،197

فلزات اساسی

165،172

97،630

67،542

68،708

62،422

6،286

24،080

27،731

()3،652

شیمیایی

110،801

79،993

30،808

32،643

31،203

1،440

استخراج کانه های فلزی

319،340

264،022

55،318

36،119

34،122

1،997

خودرو و قطعات

26،061

22،940

3،121

0

0

0

8،572

7،880

692

21،179

18،906

2،273

اطالعات و ارتباطات

عرضه برق گاز و آب گرم
فنی و مهندسی

87،104

72،627

14،477

انبوه سازی امالک و مستغالت

38،238

34،042

4،195

بانکها و موسسات اعتباری

242،306

185،482

56،824

چندرشته ای صنعتی

8،960

7،948

1،012

قند و شکر

140،029

136،030

3،999

مخابرات

60،874

63،946

()3،071

سایر

37

37

() 0

1،542،811

1،186،718

356،093

جمع

280،780

250،547

30،232

استقبال عمومی ،افزایش سطح دانش همگانی ،جهش نرخ ارز ،کاهش نرخ سود بانکی از دالیل اقبال و رونق بورس در سال 98
بوده که با توجه به این شرایط شرکت سرمایهگذاری نیرو در سال  1398اقدام به افزایش سرمایهگذاری در پرتفوی بورسی در صنایع
پیشرو و مورد اقبال بازار سرمایه نمود که منجر به کسب بازدهی مطلوب در پایان سال  1398گردید.
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گزارش تفسیری مدیریت -سال مالی منتهی به اسفند ماه 1398

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال :1398
صورت سود و زیان تلفیقی گروه
تجدید ارائه (
)شده
سال 1398

سال 1397

میلیون ریال

میلیون ریال

درآمدهای عملیاتی

5،390،005

4،609،450

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

()3،194،625

()2،413،232

سود ناخالص

2،195،380

2،196،218

هزینه های فروش ،اداری و عمومی

()259،771

()200،660

هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها

()8،448

سایر درآمدها

954،430

4،572

سایر هزینه ها

)(124,086

()13،065

سود عملیاتی

2،757،505

1،987،065

هزینه های مالی

()2،187،368

()33،110

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

11،031

13،648

سود قبل از مالیات

581،168

1،967،603

-

هزینه مالیات بر درآمد
سال جاری

()7،710

()34،808

سال های قبل

()13،004

()5،621

560،454

1،927،174

سود خالص

صفحه28

گزارش تفسیری مدیریت -سال مالی منتهی به اسفند ماه 1398

صورت سود و زیان اصلی

سال 1398

سال 1397

میلیون ریال

میلیون ریال

درآمدهای عملیاتی

713،300

1،011،536

هزینه های فروش ،اداری و عمومی

)(66,639

)(55,500

سود ناخالص

646،661

956،036

-

سایر درآمد ها

-

سود عملیاتی

646،661

956،036

هزینه های مالی

)(22,584

)(12,241

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

244

1،042

سود قبل از مالیات

624،321

944،837

هزینه مالیات بر درآمد
()849

سال های قبل

623،472

سود خالص
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