گزارش عملکرد صندوق سرمایهگذاری پروژه
آرمان پرند مپنا
سال مالی منتهی به  92اسفند ماه7921
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بهپيوست گزارش عملکرد صندوق سرمایهگذاری پروژه آرمان پرند مپنا برای سال مالی منتهی به  92اسفند ماه  7921تقدیم میشود.
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شماره صفحه
الف  -صورتهای مالی اساسی تلفیقی گروه:

• ترازنامه تلفيقی

9

• صورت سود و زیان تلفيقی

9

گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفيقی
• صورت جریان وجوه نقد تلفيقی

4

ب  -صورتهای مالی اساسی صندوق سرمایهگذاری آرمان پرند مپنا:

• ترازنامه

5

• صورت سود و زیان

6

4.auip o

گردش حساب سود (زیان) انباشته

• ;„4.41331

• صورت جریان وجوه نقد
پ  -توضيحات صندوق و شرکت پروژه
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صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مپنا
تــرازنـامـــه تلفيقي
در تاریخ  29اسفند 1397
)تجدید ارائه شده(
دارایي ها

یادداشت

1397/12/29

1396/12/29

ميليون ریال

ميليون ریال

دارایي های جاری

)تجدید ارائه شده(
بدهي ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

یادداشت

1397/12/29

1396/12/29

ميليون ریال

ميليون ریال

بدهي های جاری :

موجودي نقد

4

86,212

31,272

پرداختنی هاي تجاري و غیر تجاري

12

2,797,468

2,551,625

5

-

16,359

مالیات پرداختنی

13

232,960

123,061

سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت
دریافتنی هاي تجاري و غیر تجاري

6

2,352,409

2,046,799

پیش پرداخت ها

7

9,372

11,831

2,447,993

2,106,261

جمع دارایي های جاری
دارایي های غير جاری

جمع بدهي های جاری

3,030,428

-

بدهي های غير جاری

سرمایه گذاري هاي بلند مدت

8

6,083

دارایی هاي نامشهود

9

-

2,674,686

-

6,083
5

دارایی هاي ثابت مشهود

10

11,658,468

10,169,701

سایر دارائی ها

11

50,150

45,260

جمع دارایي های غير جاری

11,714,701

10,221,049

جمع دارایي ها

14,162,694

12,327,310

-

جمع بدهي های غير جاری
جمع بدهي ها

3,030,428

2,674,686

حقوق دارندگان واحدهای سرمایه گذاری
سرمایه (منقسم به  9.219.504.257واحد سرمایه گذاري 1.000

14

9,219,504

9,219,504

صرف واحدهاي سرمایه گذاري

15

691,696

691,696

اندوخته قانونی

16

46,811

-

ریالی)

سود انباشته

1,174,255

جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

11,132,266

9,652,624

14,162,694

12,327,310

جمع بدهي ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه
گذاری

یادداشتهای توضيحي ،بخش جدایي ناپذیرصورت های مالي است .

2

)(258,576

صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مپنا
صورت سود و زیان تلفيقي
سال مالي منتهي به  29اسفند 1397
)تجدید ارائه شده(
یادداشت

سال 1397

سال 1396

ميليون ریال

ميليون ریال

درآمدهاي عملیاتی

17

2,301,598

262,956

بهاي تمام شده درآمدهاي عملیاتی

18

)(978,491

)(432,134

1,323,107

)(169,178

)(21,661

)(23,062

1,301,446

)(192,240

490,028

)(12,096

سود (زیان) قبل از مالیات

1,791,474
)(311,832

)(180,144
)(77,454

سود (زیان) خالص

1,479,642

)(257,598

سود (زیان) ناخالص
هزینه هاي فروش ،اداري وعمومی

19

سود (زیان) عملیاتی
سایر درآمدهاي غیر عملیاتی

20

مالیات بر درآمد
سودهر واحد سرمایه گذاری:

عملیاتی  -ریال

21

107

)(29.3

غیر عملیاتی  -ریال

21

53

1.3

160

()27.9

سود (زیان ) هرواحد سرمایه گذاری  -ریال

گردش حساب سود انباشته تلفيقي
سود (زیان) خالــص

1,479,642

)(257,598

سود(زیان) انباشته ابتداي سال

)(135,515

-

)(123,061

)(978

سود (زیان) انباشته ابتدای سال  -تعدیل شده

)(258,576

)(978

سود (زیان) قابل تخصیص

1,221,066

)(258,576

اندوخته قانونی

)(46,811

-

سود انباشته در پایان سال

1,174,255

)(258,576

22

تعدیالت سنواتی

از آنجائیكه اجزاي تشكیل دهنده سود (زیان) جامع محدود به سود دوره مالی است لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است .

یادداشتهاي توضیحی  ،بخش جدایی ناپذیر صورتهاي مالی است.

3

صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مپنا
صورت جریان وجوه نقد تلفيقي
سال مالي منتهي به  29اسفند 1397
) تجدید ارائه شده(
سال 1397

یادداشت

ميليون ریال

سال 1396
ميليون ریال

ميليون ریال

فعاليت های عملياتي
جریان خالص ورود وجه نقد ناشي از فعاليتهای عملياتي

2,195,028

23

622,687

بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختي بابت تامين مالي :

سود دریافتی بابت سپرده هاي کوتاه مدت بانكی

1,836

12,096

سود ناشی از اوزاق خزانه

11,739

-

جریان خالص ورود وجه نقد ناشي از بازده سرمایه گذاری ها و سود
پرداختي بابت تامين مالي

13,575

12,096

)(193,961

-

ماليات بر درآمد :
مالیات بر درآمد پرداختی
فعاليت های سرمایه گذاری :
وجوه پرداختی بابت خرید داراییهاي ثابت مشهود

)(1,919,045

)(1,658,907

وجوه پرداختی بابت سایر داراییها

)(4,890

-

وجوه پرداختی بابت سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت

-

)(16,359

وجوه دریافتی بابت سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت

16,359

-

وجه نقد ناشی از تحصیل شرکت فرعی

56,892

-

جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت های سرمایه گذاری

)(1,907,576

)(1,618,374

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعاليت های تامين مالي

107,066

)(983,591

فعاليت های تامين مالي :
تامین مالی دریافتی از شرکت گروه مپنا و شرکت هاي گروه مپنا

130,156

-

بازپرداخت تامین مالی دریافتی از شرکت گروه مپنا و شرکت هاي گروه مپنا

)(182,282
-

-

وجوه دریافتی بابت صدور واحدهاي سرمایه گذاري

1,009,863

جریان خالص ورود(خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت های تامين مالي

)(52,126

1,009,863

54,940

26,272

خالص افزایش در وجه نقد
موجودي نقد در ابتداي سال

31,272

5,000

موجودی نقد در پایان سال

86,212

31,272

-

47,735

مبادالت غير نقدی

22-1

یادداشتهاي توضیحی  ،بخش جدایی ناپذیرصورت هاي مالی است.
-

4

-

صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مپنا
تــرازنـامـــه
در تاریخ  29اسفند 1397
دارایي ها

یادداشت

1397/12/29

1396/12/29

ميليون ریال

ميليون ریال

دارایي های جاری

بدهي ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

یادداشت

1397/12/29

1396/12/29

ميليون ریال

ميليون ریال

بدهي های جاری :

موجودي نقد

4

6,462

6

سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت

5

-

16,359

دریافتنی هاي تجاري و غیر تجاري

6

1,112,901

1,019,306

پیش پرداخت ها

7

جمع دارایي های جاری

پرداختنی هاي تجاري و غیر تجاري

12

13,490

8,242

266

64

جمع بدهي های جاری

13,490

8,242

1,119,629

1,035,735

بدهي های غير جاری

13,490

8,242

حقوق دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

دارایي های غير جاری

سرمایه (منقسم به  9.219.504.257واحد سرمایه گذاري

14

9,219,504

9,219,504

سرمایه گذاریهاي بلند مدت

8

8,872,406

8,872,406

15

691,696

691,696

سایر دارائی ها

11

-

1,110

سود (زیان ) انباشته

67,345

)(10,191

9,978,545

9,901,009

جمع دارایي های غير جاری

8,872,406

8,873,516

جمع حقوق دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

9,992,035

9,909,251

جمع دارایي ها

9,992,035

9,909,251

جمع بدهي ها و حقوق دارندگان واحدهای سرمایه گذاری

 1.000ریالی)
صرف واحد هاي سرمایه گذاري

یادداشتهای توضيحي ،بخش جدایي ناپذیرصورت های مالي است .

5

صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مپنا
صورت سود و زیان
سال مالي منتهي به  29اسفند 1397
یادداشت

سال 1397

سال 1396

ميليون ریال

ميليون ریال

سود حاصل از سرمایه گذاري در شرکت پروژه

17

93,722

-

هزینه هاي اداري وعمومی

19

)(17,297

)(19,925

76,425

)(19,925

1,111

9,734

سود (زیان ) قبل از مالیات
مالیات بر درآمد

77,536
-

)(10,191
-

سود (زیان ) خالص

77,536

()10,191

سود (زیان ) عملیاتی
سایر درآمدهاي غیر عملیاتی

20

سود (زیان ) هر واحد سرمایه گذاری:

عملیاتی  -ریال

21

غیر عملیاتی  -ریال

21

8

)(2
1

سود (زیان ) هر واحد سرمایه گذاری  -ریال

()1

8

گردش حساب سود (زیان) انباشته
سود (زیان ) خالــص

77,536

()10,191

سود (زیان ) انباشته ابتداي سال

()10,191

-

سود (زیان ) انباشته پایان سال

67,345

)(10,191

از آنجائیكه اجزاي تشكیل دهنده سود (زیان) جامع محدود به سود دوره مالی است لذا صورت سود و زیان جامع
ارائه نشده است .

یادداشتهاي توضیحی  ،بخش جدایی ناپذیر صورتهاي مالی است.

6

صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مپنا
صورت جریان وجوه نقد
سال مالي منتهي به  29اسفند 1397
سال 1397

یادداشت

ميليون ریال

سال 1396
ميليون ریال

ميليون ریال

فعاليت های عملياتي
جریان خالص خروج وجه نقد ناشي از فعاليت های عملياتي

)(11,010

23

)(12,122

بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی :
سود دریافتی بابت سپرده هاي کوتاه مدت بانكی

1,111

جریان خالص ورود وجه نقد ناشي از بازده سرمایه گذاری ها و سود

9,734
1,111

پرداختي بابت تامين مالي

9,734

فعاليتهای سرمایه گذاری :
وجوه پرداختی بابت سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت

16,359

-

وجوه پرداختی بابت سایر دارائیها

)(4

)(1,110

وجوه پرداختی به شرکت پروژه بابت تامین مالی طرح توسعه

-

)(995,000

وجوه دریافتی بابت سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت

)(16,359

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعاليت های سرمایه گذاری

16,355

)(1,012,469

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعاليت های تامين مالي

6,456

)(1,014,857

فعاليت های تامين مالي :
وجوه دریافتی بابت صدور واحدهاي سرمایه گذاري

-

1,009,863

جریان خالص ورود وجه نقد ناشي از فعاليت های تامين مالي

-

1,009,863

6,456

)(4,994

خالص کاهش در وجه نقد
موجودي نقد در ابتداي سال

6

5,000

موجودی نقد در پایان سال

6,462

6

-

8,872,406

مبادالت غير نقدی

22-1

یادداشتهاي توضیحی  ،بخش جدایی ناپذیرصورت هاي مالی است.
-

7

صندوق سرمایهگذاری پروژه آرمان پرند مپنا
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به تاریخ  92اسفند ماه 7921

 -7اطالعات کلی صندوق:

 -7-7تاریخچه و هدف صندوق
گروه شامل صندوق سرمایهگذاری پروژه آرمان پرند مپنا (شرکت اصلی) و شرکت فرعی آن است .صندوق سرمایهگذاری
پروژه آرمان پرند مپنا در تاریخ  7925/92/92تحت شماره  49977نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات تجاری استان
تهران و در تاریخ  7921/91/92تحت شماره  77549نزد سازمان بورس و اوراقبهادار به ثبت رسيده و در تاریخ
 7921/90/90مجوز فعاليت خود را با شماره  797/49759از سازمان بورس و اوراقبهادار اخذ نمودهاست .موضوع
فعاليت این صندوق ،جمعآوری وجوه از سرمایهگذاران و اختصاص وجوه جمعآوری شده به منظور اجرای پروژه توسعه
شرکت توليد برق پرند مپنا (شرکت پروژه) ،مطابق طرح توجيهی است که طی تشریفات مندرج در اساسنامه به تصویب
رسيدهاست .پروژه مورد نظر در چارچوب اساسنامه و با رعایت مقررات ،از طریق "شرکت پروژه" اجرا میشود.
خصوصيات کلی پروژه ،در بند  9اميدنامه و جزئيات آن در طرح توجيهی آمدهاست .مرکز اصلی صندوق در تهران،
خيابان وليعصر ،باالتر از تقاطع ميرداماد ،خيابان قبادیان ،پالک  ،99طبقه همکف واقع شده و صندوق دارای شعبه نمی-
باشد .صندوق پروژه از واحدهای فرعی گروه مپنا میباشد.

 -7-9اطالعرسانی
کليه اطالعات مرتبط با فعاليت صندوق سرمایهگذاری پروژه آرمان پرند مپنا در تارنمای صندوق سرمایهگذاری به آدرس
 www.apmprojectfund.comدرج گردیده است.

 -2ارکان صندوق سرمایهگذاری:
صندوق سرمایهگذاری پروژه آرمان پرند مپنا از ارکان زیر تشکيل شده است:
 9-7مجمع صندوق مجمع صندوق ،در هر زمان از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایهگذاری که حداقل یک درصد
واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران را در تملک دارند تشکيل میگردد .در تاریخ  7921/79/92خالص
داراییهای مؤسسان صندوق عبارتند از:
9

صندوق سرمایهگذاری پروژه آرمان پرند مپنا
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به تاریخ  92اسفند ماه 7921

نام موسسین

ردیف
7

شرکت مشاور سرمایهگذاری آرمان آتی

9

شرکت گروه مپنا

تعداد واحد های تحت

درصد واحد های تحت

تملك

تملك

79،999

%.0...7

0،297،991،299

%2.09

 9-9هیئت مدیره صندوق ،هيئت مدیره صندوق متشکل از  5عضو شامل مدیر صندوق و چهار شخص حقيقی
یا حقوقی به انتخاب مجمع صندوق است .مدیر صندوق و هر یک از اشخاص حقوقی منتخب به عنوان عضو هيئت
مدیره باید ظرف  99روز پس از انتخاب ،نماینده خود را برای حضور در جلسات هيئت مدیره معرفی نموده و نزد
سازمان ثبت نماید.
 9-9مدیر صندوق ،شرکت مشاور سرمایهگذاری آرمان آتی (سهامی خاص) است که در تاریخ  7902/79/74با
شمارة ثبت  921199نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسيده است .نشانی مدیر عبارت است از
خيابان وليعصر ،پایين تر از پارک ساعی ساختمان سرو ساعی طبقه هفدهم ،واحد  ،7195تلفن997-27991509 :
 9-4متعهد پذیرهنویسی ،شرکت تأمين سرمایه امين است که درتاریخ 7901/91/79به شماره ثبت 975909نزد
مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسيده است .نشانی بازارگردان و متعهدپذیرهنویس عبارتست از تهران،
خيابان وليعصر ،باالتر از تقاطع ميرداماد ،خيابان قبادیان ،پالک ،57تلفن997-00100592 :
 9-9ناظر فنی ،شرکت مهندسی مسينان است که درتاریخ 7907/79/91به شماره ثبت 722119نزد مرجع ثبت
شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسيده است .نشانی ناظر فنی عبارتست ازتهران  ،خيابان شيخ بهایی شمالی،
خيابان یازدهم ،خيابان صابری ،خيابان پانزدهم (نوری) پالک  ،79تلفن997-00179911 :
 9-.بازارگردان ،شرکت تأمين سرمایه امين است که درتاریخ  7901/91/79به شماره ثبت 975909نزد مرجع ثبت
شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسيده است .نشانی بازارگردان و متعهدپذیرهنویس عبارتست از تهران ،خيابان
وليعصر ،باالتر از تقاطع ميرداماد ،خيابان قبادیان ،پالک ،57تلفن997-00100592 :
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 9-1متولی صندوق ،شرکت تامين سرمایه تمدن (سهامی خاص) است که در تاریخ  7929/79/97به شماره
ثبت 499550و شناسه ملی  79999147191نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسيده است .نشانی
متولی عبارت است از تهران ،ميدان آرژانتين ،بلوار بيهقی ،خيابان چهاردهم غربی ،پالک ،1تلفن997-00717124
 9-8حسابرس صندوق ،مؤسسه حسابرسی هوشيار مميز حسابداران رسمی است که در تاریخ  7910/99/90با
شماره ثبت  77997نزد مرجع ثبت شرکتهای شهرستان تهران به ثبت رسيده است .نشانی حسابرس عبارتست از:
انتهای گاندی شمالی پالک  0طبقه پنجم واحد  72تلفن997-00992071 -70 :
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ویژگیهای نیروگاه پرند و طرح توسعه آن
از بهمن ماه سال  ،7929بررسی روشهای تأمي ن مالی پروژه تبدیل نيروگاه گازی پرند به سيکل ترکيبی توسط
شرکت مشاور سرمایهگذاری آرمان آتی و گروه مپنا آغاز شد .پروژهای که بر اساس پيشنهاد قيمت پيمانکار ساخت
بر اساس استاندارد بين المللی نيروگاه های سيکل ترکيبی و مبتنی بر تجارب موجود مپنا در توسعة بخش بخار در
دیگر مناطق کشور 491،199،999 ،یورو برآورد شده است ( .باتوجه به تعدیالت صورت گرفته این رقم در صورت
های مالی یاداشت  79-5تماما تبدیل به ریال شده است).
یکی از مهمترین دالیل انتخاب نيروگاه پرند جهت اجرایی شدن پروژه سيکل ترکيبی ویژگیهای ارزندهای بود که
این نيروگاه نسبت به سایر نيروگاههای گروه مپنا داشت .از جمله این مزیتها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 دارای  5واحد توربين گازی از نوع  2449Vشرکت آنسالدو (آنسالدو انرژیا ایتاليا) و یک واحد +9MAP
شرکت مپنا؛
 حضور در مجاورت بزرگترین مرکز مصرف برق کشور ،تهران؛
 سرعت سنکرون باال؛
 مدیریت حرفهای؛
 امکان اعالم قيمتهای باال تا  %21سقف نرخ پيشنهادی انرژی به بازار؛
 دریافت دستور توليد در اکثر ساعات سال؛
 کسب درآمد سلب فرصت بهعلت برندهبودن در حراج در زمانی که دستور توليد دریافت نمیکند؛
 تأمين  1درصد بار برق تهران در سال 7924؛
 ضریب بهرهبرداری %40؛
 راندمان  %99497در سال 7924؛
 قرار گرفتن در فهرست پروژههای شاخص کارنامه عملکرد شرکت برق منطقهای تهران؛
 فروش بيش از  59درصد حجم بار توليدی در بورس انرژی در سال 7924؛
 کسب رکورد بیسابقه دوره تعميرات اساسی واحدها  7گازی در  99روز در سال 7924؛
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مزایای تبدیل نيروگاه گازی به سيکل ترکيبی
 افزایش راندمان توليد؛
در نيروگاه گازی بهطور متوسط هر متر مکعب گاز طبيعی  9کيلووات ساعت و در نيروگاه سيکل ترکيبی
هر متر مکعب گاز طبيعی  5کيلووات ساعت برق توليد میشود؛
 افزایش ضریب بهرهبرداری تا  %29ظرفيت عملی نيروگاه (این ضریب برای نيروگاههای گازی بين  59تا
 19درصد است؛
 قرار گرفتن نيروگاه در زمره نيروگاههای هميشه در مدار ” “must runو منبع تأمين بار پایه کشور؛
 پيگيری سوخت صرفه جویی شده از طریق سازمان های ذی ربط در چارچوب بيع متقابل در حال پيگيری
میباشد؛
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گزارش پیشرفت فیزیکی و مالی صندوق سرمایهگذاری پروژه آرمان پرند مپنا
مقدمه
امروزه ساختار مالی هر کشوری بخش حياتی و عمده نظام اقتصادی بهحساب میآید .ساختاری توسعه یافته با تکيه
بر ابزارها و شيوههای متنوع ،توانایی پاسخگویی به نيازهای بنگاهها در بخشهای مختلف اقتصادی را خواهد داشت.
با نگاهی به سير تاریخی رشد کشورهای توسعه یافته ،می توان دریافت اصالحات مالی و خلق ابزارهای نوین مالی
عامل کليدی توسعه کشورها بوده است .به طور کلی نظام تأمين مالی در تمامی اقتصادها اعم از توسعه یافته ،در
حال توسعه و اقتصادهای نوظهور از دو بخش بانکمحور و بازارمحور تشکيل شده است؛ اگرچه وزن و ميزان
بهرهمندی از آنها در کشورهای مختلف ،متفاوت است .در سالهای اخير بازارهای مالی با توجه به انعطافپذیری
بيشتر با شرایط و تمایالت بنگاهها ،نقش مؤثرتری در این نظام ایفا کرده و باعث پویاتر شدن بخش مالی اقتصاد
کشورها شده است .با نگاهی به ساختار تأمين مالی ایران در چند سال گذشته ،میتوان دریافت تأمين مالی در
ایران بانکمحور بوده که این بخش توانایی پاسخ گویی به تمام نيازهای متنوع اقتصاد را نداشته و خالء حضور عنصر
کارآمد تأمين مالی با انعطاف پذیری بيشتر را ایجاد کرده است .در این راستا ،بسياری از اشخاص حقوقی فعال در
بازار سرمایه با بهره گيری از ساختار ابزارهای مالی کشورهای توسعه یافته ،ابزاری متناسب با قوانين داخلی کشور
طراحی کردند و راه را برای تأمين مالی بنگاههای اقتصادی هموار ساختهاند .اولين و ابتداییترین ابزارهای تأمين
مالی از طریق بازار سرمایه ،ابزارهای مبتنی بر بدهی و با پشتوانه دارایی از جمله اوراق صکوک هستند .با نگاهی به
تاریخچه این اوراق در بازار سرمایه ایران میتوان دریافت انتشار اوراق بدهی تا حد زیادی گره از پيشبرد پروژهها و
توسعه کشور باز کرده است.
با این حال تصور کنيد پروژه یا شرکتی امکان تأمين پرداختهای دورهای را نداشته باشد یا حد اعتبار اخذ شده آن
اجازه دریافت تسهيالت دیگری به شرکت ندهد و یا به هر دليل به دنبال تأمين مالی بلندمدت و گرفتن شریک در
انجام پروژه باشد ،استفاده از ابزار بدهی راهحل مناسبی برای تأمين مالی پروژهها نخواهد بود .با توجه به نياز تأمين
مالی پروژههای متنوع حضور سازوکار صندوقی احساس شد که بهصورت کلی طراحی شده و با ماهيت پروژههای
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مختلف ،هم خوانی داشته باشد .به این منظور بر اساس قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب آذرماه
 ،7900ساز و کار تأمين مالی از طریق صندوق سرمایهگذاری پروژه به همت شرکت مشاور سرمایهگذاری آرمان
آتی و شرکت گروه مپنا طراحی و به منظور تأمين مالی پروژه تبدیل نيروگاه گازی پرند مپنا به سيکل ترکيبی در
حال اجراییشدن است.
صندوق سرمایه گذاری پروژه ابزاری برای تأمين مالی از طریق سرمایه یا حقوق صاحبان سهام ( )Equityاست که
با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار تأسيس شده و به جمعآوری سرمایه از عموم و تخصيص آن به
سرمایه گذاری در ساخت و تکميل پروژه معين اشاره شده در اميدنامه و طرح توجيهی صندوق ،میپردازد .در این
نوع صندوقها سرمایهگذاران مستقيماً در منافع حاصل از اجرای پروژه سهيم میشوند .هر صندوق پروژه مختص
یک پروژه بوده و موضوع صندوق ساخت و تکميل پروژه و سپس پایان یافتن فعاليت صندوق و تقسيم عواید حاصل
از اجرای پروژه با توجه به ساختار پيشبينی شده در طرح توجيهی صندوق است.
هدف از تأسيس صندوق سرمایهگذاری پروژه آرمان پرند مپنا ،تأمين مالی جهت تبدیل نيروگاه گازی پرند به یک
نيروگاه سيک ل ترکيبی از طریق احداث بخش بخار میباشد .قبل از برنامهریزی جهت توسعه نيروگاه پرند ،این
نيروگاه مشتمل بر  1واحد گازی با ظرفيت نامی کل برابر  254مگاوات بود .طرح توسعة این واحد گازی از طریق
ساخت و نصب  9واحد بخاری هر یک به ظرفيت  752مگاوات و اتصال آن به خروجی بخش گازی انجام خواهد
شد .احداث بخش بخار نيروگاه با تکيه بر شناخت و توان و منابع داخلی گروه مپنا در حال پيگيری و اجرا میباشد.
بخشی از نياز مالی جهت اجرایی شدن طرح توسعه سيکل ترکيبی نيروگاه از طریق منابع مالی صندوق پروژه
برآورد شده است .طی پذیرهنویسی اوليه که در تاریخ  7921/91/71از طریق بورس انرژی ایران انجام شد مبلغ
 7،979ميليارد ریال جمعآوری شد و در مرحله بعدی مقرر گردید  9،599ميليارد ریال دیگر پذیرهنویسی و از
طریق مشارکت عمومی تأمين مالی گردد.
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مزایای تأمین مالی از طریق صندوقپروژه
شاید بتوان گفت دليل اصلی برای انتخاب روش تأمين مالی از طریق صندوق پروژه مزایایی بسياری بود که این ابزار
نسبت به سایر ابزارهای مالی داشت .از جمله این مزایا میتوان به موارد زیر اشاره کرد.
 کاهش زمان افزایش سرمایه:
 oزمانبندی و مبالغ افزایش سرمایه صندوق در اميدنامه صندوق درج میشود؛
 oکاهش مدت پذیره نویسی؛
 oعدم نياز به ثبت تغييرات سرمایه نزد مرجع ثبت شرکتها؛
 کنترل ریسک پروژه و جلوگيری از تسری ریسک پروژه به مالکان آن (به دليل وجود شخصيت حقوقی
مستقل و نهادهای نظارتی و مالی)؛
 امکان بهرهمندی از مزایای مالياتی قانونی صندوقهای سرمایهگذاری؛ در صورت ماليات نقلوانتقال
 عدم لغو/تاخير پروژه به دليل کمبود منابع مالی؛

گزارش پیشرفت فیزیکی
در این بخش به طور خالصه گزارش پيشرفت فيزیکی و مالی پروژه تبدیل سيکل ترکيبی نيروگاه پرند مپنا بيان میشود.
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گزارش پیشرفت مالی

جدول زمانبندی پروژه

رخدادهای مهم پروژه در سال : 21
 اتمام نصب اسکلت فلزی کولينگ واحد دوم ( 21/99/91اتمام نصب تيوب باندل واحد دوم )
 شروع عمليات  Steam Blow Outواحد دوم در تاریخ 21/94/91
 پایان عمليات  Steam Blow Outواحد دوم در تاریخ 21/95/99
 سنکرون واحد دوم در تاریخ 21/95/75
 شروع  Trail Runواحد دوم 21/91/99
 تحویل موقت واحد دوم ) (PACدر تاریخ 21/91/79
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فعالیتهای اجرایی انجام شده در پروژه :
 عمليات ساختمانی
 oاجرای کانالهای آبهای سطحی ،پياده رو سازی و اجرای جداول
 oاجرای شن ریزی و به تراز رساندن سایت
 oاجرای جزئيات آسفالت شامل بيس – ساب بيس و الیههای آسفالت
 oخرید و نصب چکرپليت ،گرتينگها و اسکلت فلزی داخل ساختمانهای واحد یک و دو و سه و
مشترک
 oتکميل درپوشگذاری بتنی و چکرپليت کانالهای داخل سایت
 oاجرای پایههای روشنائی سایت
 oاجرای لدرهای باقيمانده واحد یک و دو سه و مشترکات
 oاجرای فنس  Co9و اسکليد گاز و برنر احد یک الی سه
 oاجرای پيتهای ارت
 oاجرای کاشی ضد اسيد باقيمانده ساختمان تصفيه خانه
 oاجرای گرتينگ زیر جاده ای
 oاجرای ساختمان  CPPواحد سوم
 عمليات نصب

بویلرها (:)HRSG 7~1
 Pipingبخشهای  internalو  Externalبویلرهای پنج و شش و عایقکاری و  Claddingآنها در حال انجام
میباشد .دایورترهای یک الی شش در زمان خاموشی واحد گازی نصب شدند .هيدروتست بویلرهای یک الی شش
بر روی شش  Packageانجام شد .اسيدشوئی ،آب شوئی ،قلياشوئی و خنثی سازی برای بویلر پنج وشش انجام
شده است .عمليات  Steam Blow Outبویلرهای پنج و شش در خرداد ماه انجام خواهد شد..
عمليات نصب در بویلرهای پنج و شش با نصب  Harp ،Inlet duct ،Casingها Drum ،ها و  Stackانجام
شده است 95917 .اینچ از  92999اینچ عمليات  Pipingدر بخش های  Externalبویلرهای پنج و شش انجام
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شده است .درام های  HP/LPو  Feed Waterبه باالی بویلر پنج و شش منتقل و مستقر شده اند .عمليات نصب
هارپ در بویلرهای پنج و شش به اتمام رسيد.

توربين و ژنراتور بخار (:)STH-7~9
توربين و ژنراتور واحد اول ،دوم و سوم بر روی فونداسيون مربوط استقرار یافته اند .نصب تجهيزات توربين ژنراتور
شامل  ،Oli Moduleمخازن  ،Dirty & Cleanپمپ های  Hot Wellو  ...انجام شده است .عمليات Piping
سيستم  Oil Moduleبرای واحد سه در حال اجرا میباشد .تابلوهای  LV،MVدر واحد یک و دو و سه نصب شده
است و باطریها و سيستم  DCراه اندازی شده است و تستهای سایر تابلوها در واحد سه در حال انجام است.
همچنين در واحد یک الی سه فالشينگ خط  MAVو نمونه گيری از آن نيز انجام شده است .نصب تابلوهای ER
در داخل اتاق  DCSو نصب باطریها در اتاق باطری بر روی  Rackو تزریق آب اسيد و شارژ و دشارژ آنها نيز در
واحد یک الی سه انجام شده است.

سيستم خنک کن اصلی (:)ACC
ساخت ،نصب و راهاندازی  ACCواحدهای اول و دوم به اتمام رسيده است و درحال بهرهبرداری میباشد .عمليات
نصب اسکلت فلزی طبقات اول و دوم به اتمام رسيده و نصب پلتفرم اسکلت فلزی واحد سوم و نصب Checker
 Plateها به اتمام رسيده است .مونتاژ و نصب داکتهای توزیع بخار نيز در مراحل پایانی می باشد،Fan Screen .
 Fan Bellو  A_Frameدر حال میباشند .نصب داکت  ،R9داکت  T_Splitterو داکت  Elbowضلع شرقی و
غربی و داکت  Y_splitterضلع غربی و شرقی نيز به اتمام رسيده است.

مخازن Condensate Water Storage Tank
عمليات ساخت مخازن  Condensate Water Storage Tankواحد یک الی سه شامل :فيتاپ و جوشکاری شل ها،
ساخت ورق سقف ،نصب هندریل و نصب ساپورتهای عایق به اتمام رسيده و هيدورتست این مخازن نيز انجام شده است.
سندبالست و رنگ آميزی داخل و بيرون مخازن واحدهای یک ،دو و سه انجام شده و عایقکاری و  Claddingبدنه آنها نيز
به اتمام رسيده است

سيستم خنک کن کمکی (:)AUX. COOLING
نصب شش عدد پمپ  CCCWبرای سه واحد ،نصب استراکچر V ،یونيتها و گروت ریزی پایه های استراکچر ،نصب
 Platform & Walkway & Grating &Ladderسيستم خنک کن کمکی مربوط به واحد یک الی سه انجام
شده و نصب موتور،گيربکس و فن ها این سيستم در واحد یک الی سه انجام شده است .عمليات  Pipingاین
سيستم نيز برای واحد یک الی سه انجام شده است .تابلوهای کنترلی نصب شده و فالشينگ این سيستم به اتمام
رسيده و آماده راهاندازی میباشد.
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نصب واحد سوم بخار
 جزیره بویلر
 oاتمام نصب کسينگ بویلر  5و1
 oاتمام  Pipe Rackاصلی
 oاتمام نصب هارپهای بویلر  5و1
 oاتمام نصب استک های بویلر  5و1
 oنصب درامها و  Storage Tankو دیریتور بویلر  5و1
 oاتمام نصب CEPواحد سوم
 oانجام حدود  95917اینچ از  92999اینچ جوشکاری External Piping
 oنصب پمپهای  CEPو اتمام لوله کشی مربوط به Main Condensate
 oشروع سينیگذاری بویلرهای پنج و شش و انجام کابل کشی قدرت و کنترل و ابزاردقيق
o

نصب MOV Panel , heat Tracing Panal, MCC Panel

 oانجام روشنائی بویلر 5و1
 oانجام کابلکشیها قدرت و کنترل و اینسترومنت
 oاتمام هيدروتست بویلر 5و1
 oاخذ  ECCمکانيک و ابزار دقيق و الکتریک دایورتور دمپر بویلر 5
 جزیره توربين
 oاتمام سينیگذاری سوئچگير اصلی
 oانجام  %29از سينیگذاری توربين هال
 oاخذ  ECCمربوط به باطری و DC & UPSو DC Distributionو  MV Panelوتابلوهای LV
واحد
 oادامه کابلکشی و ترمينالبندی تابلوی Aux. Cooling
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 oاخذ  ECCتابلوهای  ERبویلرهای 5و 1و تابلو حفاظت آن
 oاخذ  ECCمربوط به  MOV Panelو روشنائی بویلر  5و سيستم روغن بویلر فيد پمپ 5
 oاتمام لولهکشی مربوط به سيستم  MAVو اخذ ECC
 oاتمام لولهکشی مربوط به  MAWواخذ ECC
 oاتمام لولهکشی  MAGو اتمام لولهکشی MAL
 oاتمام لولهکشی MAM
 oاتمام لولهکشی MAN
 oلولهکشی  MAXو لوله کشی  Meaturingدر حد %05
 oانجام کارهای مربوط به فالشينگ راه اندازی سيستم MAV
 oکابلکشی مربوط به سيستم  STGتا کنون 799کيلومتر از  799کيلو متر کابلکشی شده است
 oنصب تابلوی  LANو همچنی  ES, OTدر ساختمان CCB
 oاخذ ECCالکتریک سيستم MAV
 جزیره کولينگ
 oنصب اسکلت فلزی اصلی خنککننده اصلی
 oانجام بخشی از داکت بخار
 oنصب اسکلت فلزی و سلهای مربوط خنک کننده کمکی و انجام لولهکشیهای مربوط
 oانجام سينیگذاری در سوئچگير کولينک
 oانجام لولهکشی و نصب پمپ مربوط به Demin Water Transfer System
 oانجام لولهکشی مربوط به ایسنترومنت ایر
 oپيش مونتاژ و نصب فن رینگ
 oشروع نصب A-Frame
 oنصب تابلوهای خنککننده اصلی
21

صندوق سرمایهگذاری پروژه آرمان پرند مپنا
گزارش عملکرد
سال مالی منتهی به تاریخ  92اسفند ماه 7921
 oانجام کارهای الکتریک مربوط خنککننده کمکی واخذ ECC
 راه اندازی واحد سوم بخار
 oراه اندازی MV Borad
 oراه اندازی ترانس کمکی و LV Unit Board
 oراه اندازی  MCC Boiler, MOV Panelو روشنائی بویلر 1،5
 oفالشينگ دایورتور بویلر 5
 oادامه فالشينگ کولينگ کمکی
 oاتمام شستشوی شيميایی بویلر 5
 oفالشينگ راه اندازی سيستم MAV
 oفالشينگ بویلر فيد پمپ
 oبرقدار کردن  DCSو شروع I/O Check

نصب مشترکات
 سيستم HVAC
 oاتمام نصب موتور خانه مرکزی واتمام راه اندازی آن به نحوی که بهره برداری میشود
 oاتمام لوله کشی و نصب یونيت هيتر در توربين هال واحد اول
 روشنائی
 oتکميل روشنائی واحد دو
 oتکميل روشنائی ساختمانهای واحد سوم

آخرین وضعيت نيروگاه پرند :
در حال حاضر کليه واحدهای نيروگاه  ،سالم و در حال بهره برداری تجاری میباشند.
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برنامههای آتی :
 .7تکميل احداث و راه اندازی واحد سوم بخار که پيشبينی میشود در شهریور ماه  20سنکرون و به مرحله
بهره برداری تجاری برسد.
 .9انجام بازدیدهای روتين واحدهای نيروگاه.
 .9بهره برداری از واحدها نيروگاه و توليد و تحویل انرژی به شبکه .
 .4پيگيری صورتحسابهای بازار برق و دریافت مطالبات فروش برق از مدیریت شبکه.
.5

ارسال صورتحسابهای سوخت صرفه جویی شده واحدهای بخار وفق قرارداد بيع متقابل.

 .1پيگيری تعيين تکليف سوخت صرفه جویی شده در قالب قرارداد بيع متقابل.
 .1اجرای پروژه انتقال پساب از تصفيه خانه پرند به نيروگاه جهت تامين آب مصرفی نيروگاه.

23

