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  )خاص(سهامی توسعه گردشگري ایران

  

 

 

 بخش اول: کلیات

هاي ایران به صورت سهامی خاص تاسیس شده و در تاریخ شرکت توسعه گردشگري ایران با نام شرکت توسعه مهمانخانه

تأسیسات  سهامی شرکت:  از عبارتند آن اولیه هاي تهران به ثبت رسیده است. سهامداراندر اداره ثبت شرکت 31/02/1347

 سهامدار به آمریکایی شرکت سهام اسالمی انقالب از . پسEWI سویسی شرکت و  اینترکنتینانتال سهامی شرکت جهانگردي،

  به نام فعلی تغییر یافت. 18/02/1384العاده مورخ یافته و نام شرکت بر اساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق انتقال ایرانی

  . باشدمی کشور گردشگري هاي زیرساخت توسعه اماکن، و هتلها برخی داريبر بهره بر عالوه شرکت این فعالیت

(تنها هتل 	اي الله کندوانالمللی صخرهبین	تهران، هتل بین المللی الله سرعین، هتل هتل بین المللی الله (اینترکانتینانتال)

..... جزو  و سرعین، هتل الله تاریخی بیستون کرمانشاهاي خاورمیانه)، هتل بین المللی الله چابهار، مجتمع آبدرمانی سبالن صخره

استان کشور داراي شرکت استانی مستقل  15این شرکت در  . واحدهاي تابعه و مراکز گردشگري وابسته به این شرکت می باشند

  .دنمایهاي محوله و شرح وظایف ابالغی بصورت منسجم و موثر فعالیت میاست که هر کدام در راستاي ماموریت

   .درصد متعلق به بخش خصوصی است 27درصد دولتی و  73سهام این شرکت در حال حاضر 

  

  

 

 میلیارد ریال 5،419 :  29/12/6139 طبق ارزیابی مورخ )%73(قابل عرضه سهام مبلغ پایه کل 

 مزایدهروش واگذاري:                                          هاارزش روز خالص دارایی روش ارزیابی سهام:
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 بخش دوم: اهم اطالعات 

     نعمت اله شهبازي آقايمدیرعامل:   گردشگري و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمان شرکت مادر تخصصی:

)، %25(ئی دبلیو ترد استبایشمنت سوئیس  شرکت)، %73گردشگري ایران ( و دستی صنایع فرهنگی، میراث سازمان سهامداران:

  )%2گذاري صنعت و معدن (شرکت سرمایه

  تهران                                              محل ثبت:                     میلیون ریال 336 سرمایه: 

  1347 برداري:تاریخ بهره                        1347 تاریخ تاسیس:

گذاري بلندمدت: سرمایه –میلیارد ریال  5،744میلیارد ریال (زمین و ساختمان:  8،018(ارزیابی شده): ها ارزش کل دارایی

1،433(  

  میلیارد ریال) 368 :هاي تجاري و غیرتجاريمیلیارد ریال (پرداختنی 640(ارزیابی شده): ها ارزش کل بدهی

  میلیارد ریال 226(ارزیابی شده): سود (زیان) انباشته                میلیارد ریال 2/45ماهه:  12برآورد سود (زیان) 

  13تهران، خیابان شهید مطهري، خیابان کوه نور، کوي هفتم، پالك  محل فعالیت:

  اماکن و هتلها برخی برداري کشور و بهره گردشگري هاي زیرساخت توسعه موضوع فعالیت:

  نفر قراردادي) 447دائم،  نفر 169نفر ( 616 :1395تعداد کارکنان تا سال 

 

  بخش سوم: اطالعات مالی

  (واحد:میلیارد ریال)                ها اقالم اصلی دارایی -1-3

  عنوان
  ارزش دفتري

 30/12/1395  

  مبلغ ارزیابی در 

  29/12/1396   

 12  )3-1-1زمین (
5،744 

  99  )3-1-1ساختمان (

  1،433  9  )3-1-2گذاري بلندمدت (سرمایه

 353 25  هاي نامشهود (برند و ...)دارایی

 322  377  هاي تجاري و غیرتجاريدریافتنی

  166 151  هاسایر دارایی

  8،018 673  هاجمع دارایی
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  (واحد:میلیارد ریال)                       زمین و ساختمان -1-1-3

  عنوان
مساحت عرصه 

  (متر مربع)

مساحت اعیان 

  (متر مربع)
  مبلغ ارزیابی   ارزش دفتري

  2،860  1/0  -  22،877  ملک اصفهان (بلوار ملت، پل آذر)

  1،078  15  26،449  16،240  ساختمان هتل الله تهران

  582  14  7،284  10،833  درمانی سبالنساختمان مجتمع آبزمین و 

  538  10  7،761  12،674  زمین و ساختمان هتل الله سرعین

  193  0  43،212  3،126+ 4،006  هاي مشارکتی سرعین (دو قطعه)زمین

  98  19  -  2،437  گلی سرعیندرمانی گاومیشمجتمع آب

  82  12  4،700  6،400  هتل الله بیستون

  73  6  1،255  -  الله سرعین مجتمع تجاري

  69  2  4،273  12،550  هتل الله چابهار

  171  9/32  -  سایر

  5،744  111  -  جمع کل
  

  

  

  

  (واحد:میلیارد ریال)                     بلندمدت گذاريسرمایه -1-1-3

  مبلغ ارزیابی   ارزش دفتري  عنوان

  1،405  0  ) شرکت *29ها (هاي توسعه گردشگري در استانشرکت

  24  5  هاي ایرانگردي و جهانگردي بین راهی اوجتوسعه مجتمعشرکت 

  4  4  سایر

  1،433  9  جمع کل

  اند.گونه اطالعاتی ارائه نکردههاي فرعی هیچمورد از شرکت 21*: 
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  (واحد:میلیارد ریال)                             ها و حقوق صاحبان سهام              اقالم اصلی بدهی -2-3

  عنوان
  ارزش دفتري

 30/12/1395  

  مبلغ ارزیابی در 

  29/12/1396   

  هابدهی

  368 322  هاي تجاري و غیر تجاريپرداختنی

 142 5  مالیات پرداختنی

 82 82  ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان

  48 36  هاسایر بدهی

 640 445  هاجمع بدهی

حقوق صاحبان 

  سهام

  3/0  3/0  سرمایه

  5/1  5/1  هاقانونی و سایر اندوخته اندوخته

  226  226  سود (زیان) انباشته

  2/45  -  ماهه 12سود (زیان) 

  7،150  0  تفاوت تجدید ارزیابی

  7،423 8/227  جمع حقوق صاحبان سهام

  

  

  (واحد: میلیارد ریال)                اقالم اصلی صورت سود و زیان  -3-3

  10/10/1394  11/10/1395  30/12/1395  عنوان

  452  527  87  درآمدهاي عملیاتی

  )304(  )355(  )63(  بهاي تمام شده درآمدهاي عملیاتی

 148 172 24 سود (زیان) ناخالص

 )80( )95( )32( هاي فروش، اداري و عمومیهزینه

 )20( )15( )10(  سایر اقالم عملیاتی

 48 62 )18(  سود (زیان) عملیاتی

 2 12  1  هاي غیر عملیاتیهزینهخالص سایر درآمدها و 

  )5(  )8(  0  مالیات بر درآمد

 45 66 )17( سود (زیان) خالص

  

 

  


