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  )سهامی خاص( گلستان استان سازان مسکن و عمران شرکت

 

 

 

 

 بخش اول: کلیات

گذاري و عمران آفتاب : شرکت سرمایهشامل مران و مسکن سازان استان گلستان و شرکتهاي فرعی آنگروه شامل شرکت ع      

گذاري و عمران پونه آزادشهر (سهامی خاص) و شرکت عمران و آبادگران بافت گلستان گرگان (سهامی خاص)، شرکت سرمایه

بت شرکتهاي گرگان ثی خاص تاسیس و در اداره به صورت شرکت سهام 18/08/1385باشد. شرکت در تاریخ (سهامی خاص) می

  به ثبت رسیده است.

و همچنین تهیه طرح، بهسازي و بازسازي طرحهاي  هاي عمران شهريپروژه جراياصلی شرکت مدیریت، تهیه طرح و افعالیت     

نفر و  4، 1395سال پایان باشد. تعداد کارکنان شرکت اصلی در بوده و مکان اصلی آن در شهرستان گرگان می فرسوده شهري

  نفر بوده است. 14شرکتهاي گروه، 

  عمده درآمد شرکت ناشی از ساخت و فروش امالك بوده است.    

 

  میلیارد ریال 11 : 31/60/6139طبق ارزیابی مورخ  )%15/16(قابل عرضه سهام مبلغ پایه کل 

 مزایدهروش واگذاري:                                                   روش سودآوري ارزیابی سهام:روش 
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 بخش دوم: اهم اطالعات

                ایران عمران و بهسازي شهريشرکت  شرکت مادر تخصصی:

سرمایه شرکت  -)%32شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق ( -)%17ایران ( عمران و بهسازي شهريشرکت  سهامداران:

   )%17( شرکت عمران و مشارکت شرق -)%17( هاي استان گلستانهمیاري شهرداري سازمان -)%17( پاسارگاد لیزینگگذاري و 

  عیسی سالکیآقاي  :مدیرعامل                       میلیارد ریال  1 سرمایه:

  گرگان :ثبت محل                                      18/08/1385 تاریخ تاسیس:

 تجاري هايدریافتنی -میلیارد ریال 454 :در جریان ساخت امالك( میلیارد ریال 574 :(ارزیابی شده) هادارایی کلارزش 

  )میلیارد ریال 82: و غیر تجاري

 -میلیارد ریال 113پیش دریافتها:  -ریالمیلیارد 188 :هامشارکت( میلیارد ریال 500 :(ارزیابی شده)هابدهی کلارزش 

  )میلیارد ریال 100تعهدات اجراي طرح: 

  میلیارد ریال 4/13 :(ارزیابی شده) سود (زیان) انباشته                                           میلیارد ریال 13 :ماهه 12سود 

   0171-2221700، تلفن: 5استان گلستان، شهرستان گرگان، خیابان پاسداران، خیابان پارك شهر، پالك  :فعالیتمحل 

 طرحهاي بازسازي و بهسازي طرح، تهیه همچنین و شهري عمران هايپروژه اجراي و طرح تهیه مدیریت، موضوع فعالیت:

  شهري فرسوده

  نفر 14هاي گروه: نفر، شرکت 4شرکت اصلی:   :1395سال  در پایانکارکنان  تعدادمیانگین 
  

 

 

  بخش سوم: اطالعات مالی

  )میلیارد ریال (واحد:                     ها                                                                               اراییداقالم اصلی  -1-3

  عنوان
  ارزش دفتري

31/06/1395  

 در ارزیابی مبلغ

  31/06/1396  

  454  280  )3-1-1امالك در جریان ساخت (

  82  82  )3-1-2(هاي تجاري و غیرتجاري دریافتنی

  32  18  واحدهاي ساختمانی تکمیل شده 

  2  2  پیش پرداختها

  4 3 هاسایر دارایی

  574  385  هاجمع دارایی
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  (واحد: میلیارد ریال)  :و غیرتجاري تجاري هايدریافتنی -2-1-3

  عنوان
  ارزش دفتري

31/06/1395  

  ارزش دفتري

31/06/1394  
  جزئیات 

  تجاري:

  46  49  انمشتریاسناد دریافتنی 
و همچنین فروش  مربوط به دریافت چک بانکی از خریداران واحدها

  سهام پروژه طرح آفتاب گرگان است.

دریافتنی  هايحساب

  مشتریان
19  9  --  

  4  12  اشخاص وابسته

بدهی شرکت عمران و بهسازي شهري ایران  مانده بدهی مربوط به

حق الزحمه خدمات کارگزاري و بخشی از بهاي فروش امالك  بابت
بابت بدهی خود قسمتی از واحدهاي سهم  شرکت مذکور واگذار شده

خود را به شرکت آفتاب ارائه دهد کا تا تاریخ تهیه صورتهاي مالی 

  موضوع فوق به نتیجه موثري نرسیده است.

    59  80  مجموع

ر غیحسابهاي دریافتنی 
  تجاري

2  2  --  

    61  82  مجموع

دریافتنی  يحسابها
  مرتبط به پیش دریافتها

0  )17(  --  

  --  44  82  جمع کل
  

  (واحد: میلیارد ریال)                                                                    حقوق صاحبان سهامو  یبدهاقالم اصلی  -2-3

  عنوان
  ارزش دفتري

31/06/1395  

  مبلغ ارزیابی در

  31/06/1396   

  هابدهی

  188  115  ها مشارکت

  113  113  پیش دریافتها 

  100  100  تعهدات اجراي طرح

  60  12  ذخیره مالیات

  19  18  )3-2-1هاي تجاري و غیرتجاري (پرداختنی

  15  15  )3-2-2تسهیالت مالی دریافتی (

  5  4  هاسایر بدهی

  500  377  هاجمع بدهی

حقوق صاحبان 

  سهام

  1  1  سرمایه

  2/5  2/5  اندوخته قانونی

  4/13  7/1  سود (زیان) انباشته

  1/0  1/0  سهم اقلیت

  8/67  0  تفاوت تجدید ارزیابی

  5/87  8  جمع حقوق صاحبان سهام

  )1/0(  )1/0(  کسر میگردد سهم اقلیت

  4/87  9/7  جمع حقوق صاحبان سهام شرکت اصلی
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  (واحد: میلیارد ریال)            :و غیرتجاري تجاري هايپرداختنی -1-2-3

   شرح
  ارزش دفتري

31/06/1395  

  ارزش دفتري

31/06/1394  

  تجاري:

 1 5/5  اسناد پرداختنی

 21 5/3  سایر تأمین کنندگان کاال و خدمات

  22  9  مجموع

  غیرتجاري:

  4/2  4/2  اشخاص وابسته

  2/1  4/2  سایر فروشندگان و تأمین کنندگان کاال و خدمات

  8/2  2  حق بیمه هاي پرداختنی

  6/1  2/1  سایر

  9  9  مجموع

 31 18  جمع کل

  (واحد: میلیارد ریال)  :          کوتاه مدت تسهیالت مالی دریافتی -2-2-3

  وثیقه  مبلغ  نرخ سود منابع

  بانک مسکن
 1  درصد 15تا  10

 زمین و ساختمان

  محل پروژه
 10  درصد 20تا  15

 8  درصد 25تا  20  بانک ملی

  -  )4(  سود و کارمزد سالهاي آتی

    )1(  حصه بلند مدت

  -  14  حصه جاري

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

  31/06/1394  31/06/1395  شرح

 98 171  )3-3-1فروش خالص و درآمد ارائه خدمات (

  )66(  )164(  خدمات ارائه شدهبهاي تمام شده کاالي فروش رفته و 

 32 7  ناخالص سود (زیان)

  )5(  )3(  عمومی  واداري  فروش، هزینه هاي

  27  4  عملیاتی سود (زیان)

  0  )2(  هزینه هاي مالی

  27 2  سود (زیان) قبل از مالیات

  )3(  )4(  مالیات

 24 )2(  سود (زیان) خالص
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  (واحد: میلیارد ریال)  خدمات              ارائه درآمد و خالص فروش -1-3-3

  31/06/1394  31/06/1395  شرح

 92 169  درآمد ساخت امالك

 5 0  درآمد امالك فروش رفته 

 1 2/0  سود حاصل از نقل و انتقال سهام

 0 8/1  درآمد ارائه خدمات

 98 171  جمع کل
  

  

  

  

  

  

  

  

  


