نگاهی بر عرضه اولیه شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس" بزاگرس"

معرفی و موضوع فعالیت شرکت
پروژه نیروگاه زاگرس کرمانشاه مپنا شامل  4واحد گازی به ظرفیت  261مگاوات (جمعا  646مگاوات) در شرایط ایزو است که در آن از
چهار واحد توربین گاز  V2441طرح نیام استفاده شده است.کارفرمای پروژه سازمان توسعه برق ایران و مشاور کارفرما شرکت مهندسین
مشاور قدس نیرو بوده است.همچنین پیمانکار اصلی این پروژه شرکت توسعه یک مپنا بوده که در تاریخ  3دی ماه  66عملیات اجرایی
ساخت نیروگاه را شروع کرد.عملیات اجرایی و ساخت نیروگاه زاگرس کرمانشاه حدود  26ماه به طول انجامید و اولین واحد آن  14تیر
سال  62وارد مدار شد .در ازای رد بخشی از دیون دولتی ،نیروگاه حرارتی زاگرس کوثر توسط سازمان خصوصی سازی قیمت گذاری و
به موجب قرارداد  22/21/16به بنیاد شهید و امور ایثارگران واگذار گردید .لذا برای اداره نیروگاه شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس
کوثر در سال  24تاسیس و در تهران به ثبت رسید .در سال  29سهام متعلق به بنیاد شهید و امور ایثارگران انقالب اسالمی به سازمان
اقتصادی کوثر منتقل گردید.
موضوع فعالیت اصلی شرکت عبارت است از  :تولید و فروش انرژی برق به اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل یا خارج از کشور ،انجام
کلیه فعالیت های بازرگانی برق و سایر حامل های انرژی به منظور کاهش ریسک و افزایش سودآوری شرکت

سرمایه و ترکیب سهامداران
تغییرات سرمایه شرکت از ابتدا تا کنون به شرح جدول زیر می باشد:

سهامداران عمده شرکت به شرح جدول زیر می باشد:

صنعت برق در جهان
در دنیا چین با تولید بیش از 6هزار تراوات ساعت برق در جایگاه نخست و امریکا با 4344تراوات ساعت در رتبه دوم تولید برق در جهان
قرار دارند .در جدول زیر اطالعات بزرگترین کشورهای تولیدکننده برق در جهان ارائه شده است.

از لحاظ مصرف برق چین با بیش از 9144تراوات ساعت در جایگاه نخست و امریکا با 3644تراوات ساعت در رتبه دوم مصرف برق در
جهان قرار دارند .در جدول زیر اطالعات بزرگترین کشورهای مصرف کننده برق در جهان ارائه شده است.

همچنین بزرگترین کشورهای صادرکننده و وارد کننده برق در سال  1422به شرح جدول زیر می باشند.

صنعت برق در ایران
صنعت برق ایران از لحاظ ظرفیت تولید برق در جایگاه نخست منطقه غرب آسیا قرار دارد.با این حال روند رشد ظرفیت نیروگاههای
کشور در سال های اخیر نسبت به گذشته با کندی همراه بوده است.پس از پیروزی انقالب اسالمی تحریم های اقتصادی ،سیاسی و
جنگ  6ساله تحمیلی آغاز شد و اغلب تاسیسات صنعت برق هدف دشمن قرار گرفت.به طوری که پس از پایان جنگ حدود 1144
مگاوات از ظرفیت نیروگاهی ،خطوط و پست ها آسیب دید که ترمیم آنها کوششی سخت را طلب می کرد .اینک بعد از گذشت نزدیک
به چهل سال از انقالب اسالمی قدرت نصب شده  24/2برابر ،تولید برق  26/6برابر ،طول خطوط انتقال و فوق توزیع  2/2برابر ،ظرفیت
پست های انتقال و فوق توزیع  23/1برابر ،مصرف برق  26/6برابر ،تعداد مشترکین 24برابر ،طول خطوط فشار متوسط و ضعیف 22/3
برابر و تعداد روستاهای برق دار شده  23برابر گردیده است .اهمیت این تحوالت زمانی روشن تر می شود که در نظر بگیریم جمعیت

کشور طی این مدت حدود  1/1برابر افزایش یافته است .شبکه سراسری برق ایران هم اکنون با اتصال به شبکه های برق رسانی
کشورهای هم جوار در مبادالت انرژی الکتریکی نیز فعال است.
در حال حاضر ظرفیت اسمی تولید برق ایران نزدیک به 64هزار مگاوات و میانگین قدرت عملی نیروگاهها در حدود 62هزار مگاوات
است.حدود  62درصد این ظرفیت به نیروگاههای حرارتی باز می گرددکه در قالب واحدهای بخاری ،گازی و سیکل ترکیبی به تولید
برق می پردازند.حدود  29درصد ظرفیت اسمی تولید برق کشور در بخش نیروگاههای برق آبی است .نمودار زیر ظرفیت نامی
نیروگاههای کشور را طی چند دهه اخیر نشان می دهد.

وضعیت خوراک مصرفی صنعت
گاز طبیعی و گازوئیل به عنوان ماده اولیه طبق توافق شرکت مدیریت تولید ،انتقال و توزیع برق ایران (توانیر) و شرکت ملی گاز ایران
و شرکت ملی فرآورده های نفتی ایران تامین می شود .خالصه وضعیت بخش تولید صنعت برق در سال  26به شرح زیر است:
 گاز  624494میلیون متر مکعب گازوئیل  44261میلیون لیتر نفت کوره  34224میلیون لیترهمچنین در این سال در مواقع کم باری شبکه  24622میلیون کیلو وات ساعت انرژی برق به کشورهای همجوار صادر و در مواقع نیاز
شبکه  34221میلیون کیلو وات ساعت از کشورهای همجوار دریافت گردیده است .راندمان نیروگاههای حرارتی کشور در نیروگاه بخاری
 32/6درصد ،گازی  32/4درصد ،سیکل ترکیبی  44/3درصد ،دیزلی  39/2درصد و در کل نیروگاههای حرارتی  32درصد بوده است و
لذا ضرورت تغییر نوع نیروگاه به سیکل ترکیبی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
نرخ های خرید برق از نیروگاههای کشور توسط مدیریت شبکه در بازار عمده فروشی در سال  26به شرح جدول زیر می باشد.

جایگاه شرکت در صنعت
نیروگاه زاگرس کوثر در سال  2362تاسیس و در همان سال به شبکه سراسری برق متصل شد .سهم نیروگاه زاگرس از کل نیروگاههای
گازی تا سال  26در جدول زیر آمده است.

نیروگاه زاگرس کوثر با ظرفیت عملی  449634264مگاوات ساعت در صنعت برق کشور فعالیت می کند .در سال  26این عدد 1/63
درصد ظرفیت کل نیروگاههای گازی کشور را تشکیل می دهد.
برای پیش بینی تقاضای صنعت برق در جهان و کشور مهم ترین مالک برآورد ،نرخ رشد اقتصادی می باشد .با توجه به اینکه آمارهای
رسمی کشور بیانگر آن است که در سال های آتی نرخ رشد اقتصادی باالتر از 4درصد خواهد بود لذا نظر به استراتژیک بودن انرژی
برق در تولید محصوالت و ارائه خدمات انتظار می رود تقاضای برق در کشور دارای یک روند افزایشی مالیم باشد و بر این اساس
انتظار می رود تقاضا برای انرژی برق تولیدی شرکت افزایشی باشد.
در جدول زیر نیروگاه زاگرس با شرکت های مشابه بورسی در سال  26مقایسه شده است.

صورت های مالی شرکت در  2سال گذشته و 6ماهه ابتدایی سال 79
در ادامه به بررسی صورت های مالی شرکت طی 1سال اخیر و همچنین دوره 6ماهه ابتدایی سال  22پرداخته می شود.

ترازنامه

صورت سود و زیان شرکت

وضعیت سوخت مصرفی نیروگاه زاگرس کوثر
سوخت مورد نیاز نیروگاه توسط شرکت توانیر از طریق شرکت گاز و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تامین و مبلغ هزینه سوخت
در صورتحساب صادره کسر و از محل فروش برق در سطح صورت های مالی تهاتر می گردد.بهای هر متر مکعب گاز مصرفی و هر
لیتر گازوئیل مصرفی در سال  26هر کدام  642ریال بوده است که این نرخ ها بر اساس توافقات فیمابین توانیر و شرکت ملی پاالیش
و پخش فرآورده های نفتی تعیین می شود.
بهای سوخت مصرفی طی دو سال اخیر و 6ماهه ابتدایی امسال در جدول زیر آمده است.

چرخه تولید شرکت تبدیل مواد اولیه شامل گاز طبیعی یا گازوئیل به نیروی برق است.نیروگاه زاگرس کوثر دارای  4واحد گازی با
ظرفیت اسمی هر واحد  261مگاوات و ظرفیت عملی هر واحد در زمستان 242و در تابستان  222مگاوات در شرایط استاندارد است.بنا
بر این ظرفیت عملی متوسط کل واحدهای گازی  912مگاوات می باشد که با شبکه سراسری سنکرون شده است.
وضعیت تولید برق در دو سال اخیر و 6ماهه ابتدایی سال  22به شرح جدول زیر بوده است:

وضعیت فروش و سودآوری و حاشیه سود شرکت نیز به شرح جداول زیر می باشد:

نسبت های مالی شرکت

در سال  26حدود  22درصد برق تولیدی نیروگاه زاگرس کوثر به مدیریت شبکه برق ایران مطابق با قراردادهای مشخص برای تمام
نیروگاهها فروخته شده است 3 .درصد باقی مانده در بورس انرژی و قراردادهای دو جانبه بر طبق شرایط تقاضا و عرضه برق به فروش
رسیده است .در سال  26میانگین نرخ فروش هر کیلو وات ساعت انرژی برق  416ریال و میانگین نرخ فروش آمادگی 222ریال بوده
است.

طرح توسعه شرکت
نیروگاه زاگرس کوثر در حال حاضر شامل  4واحد گازی  261مگاواتی با راندمان حدود  31درصد می باشد .بر اساس الزامات زیست
محیطی و همچنین الزام به افزایش راندمان و بهره وری و صرفه جویی در مصرف سوخت ،این نیروگاه می بایست به نیروگاه سیکل
ترکیبی با افزایش راندمان حداقل 24درصد از طریق سرمایه گذاری تبدیل گردد .لذا به عنوان طرح توسعه ،ساخت دو واحد بخش بخار
که بدون مصرف سوخت و صرفا با استفاده از بازیابی حرارت گازهای خروجی از اگزوز واحدهای گازی موجود هریک به ظرفیت
264مگاوات در دست اقدام می باشد .این طرح مشمول افزایش راندمان و تولید قابل مالحظه نیروگاه به میزان 114مگاوات بدون
مصرف سوخت و صرفه جویی عمده در مصرف سوخت به ازای تولید معادل در نقاط دیگر می شود .مطالعات اولیه و اقدامات ابتدایی
در خصوص این طرح صورت گرفته و تفاهم نامه قرارداد بیع متقابل بر مبنای مصوبه شورای اقتصاد و قانون استفاده از تسهیالت صرفه
جویی سوخت با شرکت مادر تخصصی نیروی برق حرارتی به نمایندگی از وزارت نیرو و با تضمین وزارت امور اقتصادی و دارایی به
نمایندگی از دولت جمهوری اسالمی ایران منعقد گردیده است که در حال حاضر در مرحله پیشبرد تفاهم نامه قرار دارد.
تامین مالی طرح از تابستان  26آغاز خواهد شد.

ریسک های شرکت
برخی از مهم ترین ریسک های شناسایی شده در شرکت عبارتند از :
 تغییر قوانین مرتبط با صنعت برق تغییرات وضغیت عمومی اقتصاد صنعت برق کشور( تغییرات بودجه توانیر و مدیریت شبکه) نحوه وصول مطالبات به ویژه از مدیریت شبکه عدم رعایت زمان بندی اجرای پروژه ها -کمبود نقدینگی

ارزش گذاری شرکت
به منظور ارزش گذاری شرکت از چهار روش  ،FCFE ،DDMمقایسه ای و  NAVاستفاده شده است .برآورد می شود که ارزش هر
سهم شرکت در محدوده  641تا 4622ریال بر حسب هر کدام از روش های فوق باشد .همچنین با توجه به پیش بینی سود هر سهم
شرکت برای سال  26از روش  P/Eو با استفاده از میانگین گروه ارزش هر سهم شرکت  2649ریال برآورد می گردد.

کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان
فهیمه رستمیان
اسفندماه 7979

