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  (سهامی خاص) استان فارسعمران و مسکن سازان 

  
 

 

  

  

 بخش اول: کلیات

 شهري فرسوده بافتهاي بهسازي و نوسازي زمینه در تخصصی شرکت بزرگترین فارس استان سازان مسکن و عمران شرکت    

مورخ  4679به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و طی شماره  23/06/1370در تاریخ  باشد کهمی ایران غرب جنوب منطقه در

  ها و مالکیت صنعتی شیراز به ثبت رسیده است.      در اداره ثبت شرکت 24/06/1370

موضوع فعالیت شرکت عبارتست از مدیریت، طراحی و احداث شهرکها و مجتمع هاي مسکونی، بهسازي و نوسازي بافتهاي 

  شهري، خرید و فروش امالك و اراضی، سرمایه گذاري در امور ساختمانی و ...موجود 

برخی پروژه هاي در دست اجراي شرکت عبارتند از پروژه تجاري مسکونی همت، مجموعه اقامتی گردشگري ایلخانی، پروژه 

  فرهنگی توریستی زندیه شیراز و ...

  

  

  

 میلیارد ریال 234:  30/10/5139  طبق ارزیابی مورخ )%87/49(قابل عرضه سهام مبلغ پایه کل 

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

  مادر تخصصی عمران و بهسازي شهري ایرانشرکت   شرکت مادر تخصصی:

  )%14/0سایر ( - )%99/49شهرداري شیراز ( -)%87/49شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازي شهري ایران ( سهامداران: 

  سید حمید اشرفی مدیرعامل:            میلیارد ریال 18 سرمایه:

       24/06/1370- شیراز  محل ثبت:- تاریخ

 میلیارد 445جریان:  در هايپروژه و ساختمان زمین، موجودي( ریال میلیارد 495: ) دهش ارزیابی( ها دارایی کل ارزش

  )ریال

میلیارد  9سود سهام پرداختنی:  - ریال میلیارد 17: پیش دریافتها( ریال میلیارد 36:  ) شده ارزیابی( ها بدهی کل ارزش

  میلیارد ریال) 1بدهی به مادرتخصصی:  -ریال

  میلیارد ریال 78: )شده ارزیابی(سود (زیان) انباشته    میلیارد ریال 10ماهه :  10برآورد سود (زیان) 

  آباد، جنب مخابرات دستغیب، روبروي بانک ملت استان فارس، شهرستان شیراز، خیابان معالی محل فعالیت:

  0711- 6241240تلفکس: 

  هاي فرسوده شهرينوسازي و بهسازي بافت موضوع فعالیت:

  نفر است).   16نفر دائم (تعداد کارکنان در حال حاضر بر اساس اعالم شرکت  21 :1394ر پایان سال تعداد کارکنان د

  

  بخش سوم: اطالعات مالی

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

  عنوان
  ارزش دفتري

29/12/1394  

  مبلغ ارزیابی در

  30/10/1395  

  445 84  )3-1-1هاي در جریان (موجودي زمین، ساختمان و پروژه

  24 24  حسابها و اسناد دریافتنی تجاري *

  13 3 هاي بلندمدتگذاريسرمایه

 8  8 موجودي نقد

 5 4 هاسایر دارایی

  495  123  هاجمع دارایی

میلیارد  4/2میلیارد ریال و از شهرداري شیراز مبلغ  12ز شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازي شهري ایران مبلغ * مطالبات ا

  ریال میباشد.
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  (واحد: میلیارد ریال)         جریان در هايپروژه و ساختمان زمین، موجودي -3- 1-1

  عنوان
  ارزش دفتري

29/12/1394  

  مبلغ ارزیابی در

  30/10/1395  

  181 80  )3- 1- 1- 1در جریان  ( پروژه هاي

  261 3  )3- 1- 1- 2اراضی متفرقه (

  3 1 ساختمانهاي مسکونی

  445  84  جمع

  

  (واحد: میلیارد ریال)                 جریان در هاي پروژه -3- 1- 1-1

  آدرس  عنوان
  ارزش دفتري

29/12/1394  

  مبلغ ارزیابی در

  30/10/1395  

طبقه با  4(یک ساختمان پروژه همت 

متراژ عرصه  -متر مربع 3،582حدود زیربناي 

  متر مربع) 3،582مترمربع و اعیانی  977

شیراز، ضلغ غربی خیابان همت شمالی، 

  664/164روبروي بانک سپه، پالك 
46 110  

  اراضی گلستان 3پروژه بخش 
شیراز، بلوار گلستان، حد فاصل بلوار چهل 

  9و  7تنان و خیابان شهید قاضی، کوچه هاي 
22 42  

(یک ساختمان ع خدماتی موردستان مجتم

طبقه مشتمل بر زیرزمین، همکف و طبقه  3

 متر مربع) 9،500اول با زیربناي حدود 

 -- 12 29  

  181  80    جمع

  

  (واحد: میلیارد ریال)                          اراضی متفرقه -2-1-1-3

  عنوان
  ارزش دفتري

29/12/1394  

  مبلغ ارزیابی در

  30/10/1395  

هکتار) که بر اساس  38/5ضی جبل الدراك (حدود قطعه ارا10

قطعه شده است که یک قطعه  6قطعه بندي کارشناس ساختمان 

  آن به فروش رسیده است.

5/0 169  

  92 3  هکتار) 1اراضی زندیه (حدود 

  --  )5/0( کسر میشود: ذخیره عدم بازیافت بر اساس گزارش حسابرس

  261  3  هاجمع دارایی
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  (واحد: میلیارد ریال)          ها و حقوق صاحبان سهام اصلی بدهیاقالم  - 3- 2

  عنوان
  ارزش دفتري

29/12/1394  

  مبلغ ارزیابی در

  30/10/1395  

 هابدهی

  17  17 )3- 2- 1ها (دریافتپیش

میلیارد ریال و  5(شهرداري شیراز سود سهام پرداختنی 

 میلیارد ریال) 79/3مادرتخصصی 
7 9 

  2  2 ن خدمت کارکنانذخیره مزایاي پایا

  2  2  سایر حسابها و اسناد پرداختنی

  6  5 هاسایر بدهی

 36 33  هاجمع بدهی

حقوق 

  صاحبان سهام

  18  18  سرمایه

  2  2  اندوخته قانونی

  78 70  سود (زیان) انباشته

  372  0  تفاوت تجدید ارزیابی

  470 90  جمع حقوق صاحبان سهام

  میلیارد ریال میباشد. 1ان و بهسازي شهري ایران مبلغ *بدهی به شرکت مادرتخصصی عمر

  

  

  (واحد: میلیارد ریال)                 هاپیش دریافت -1-2-3

  عنوان
  ارزش دفتري

29/12/1394  

  مبلغ ارزیابی در

  30/10/1395  

(بابت واگذاري قسمتی از زمین زندیه به شهرداري شیراز است که شهرداري شیراز 

  شهرداري در این خصوص انجام نشده است)تا کنون توافق نهائی با 
10 10  

(بابت واگذاري یک قطعه زمین واقع در جبل الدراك است که پس از احمد احمدي 

  تحویل زمین به خریدار و قطعی شدن معامله به حساب فروش منظور میشود).
6 6  

  1 1 سایر

  17  17  جمع
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  حد: میلیارد ریال)(وا                      اقالم صورت سود و زیان - 3- 3

  29/12/1393  29/12/1394  شرح

  16  28/8  فروش خالص

  )1(  )44/0(  بهاي تمام شده کاالي فروش رفته و خدمات ارائه شده

 15 84/7 سود (زیان) ناخالص

 )3( )4/2( هاي فروش، اداري و عمومیهزینه

 -  37/1  خالص سایر درآمدها و هزینه هاي عملیاتی

 12 81/6  سود (زیان) عملیاتی

 5 1/5  هاي غیر عملیاتیخالص سایر درآمدها و هزینه

  )1(  )92/0(  مالیات بر درآمد

 16 99/10 سود (زیان) خالص
  

  

  بخش چهارم: سایر اطالعات

  

                  هاي سودآورينسبت - 4- 1

  1393  1394  عنوان

 %96  %95 سود (زیان) ناخالص به درآمد 

 %101 %133 سود (زیان) خالص به درآمد

  %18  %11  بازده مجموع دارائیها

  %21  %13  بازده حقوق صاحبان سهام

  

  

  


