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  (سهامی عام)شرکت عمران و مسکن سازان ایران   

     

  

    

  

  بخش اول: کلیاتبخش اول: کلیات

 ،(شرکت اصلی) و شرکتهاي فرعی آن شامل شرکت عمران و مسکن سازان گیالنعمران و مسکن سازان ایران  گروه شامل     

و شرکت مشارکت خاص  العمران ، شرکت نجمهشرکت عمران و مسکن سازان اصفهان ،عمران و مسکن سازان منطقه غرب

  صیقالن تختی رشت می باشد.

در تهران  1377نام اولیه این شرکت، پشتیبانی و بازرگانی مسکن سازان ایران بوده و بصورت شرکت سهامی خاص در سال      

به سهامی عام  نام شرکت به عمران و مسکن سازان ایران تغییر یافته و از سهامی خاص 1380به ثبت رسیده است. در سال 

تبدیل شده است. محل دفتر مرکزي شرکت در تهران واقع شده است. این شرکت در حال حاضر مشغول ارائه خدمات در امور 

  مختلف شهرسازي شامل نوسازي بافتهاي فرسوده، تعریض معابر و سایر خدمات مشابه می باشد. 

عمده درآمد این شرکت از محل ارائه  و مواد اولیه وارداتی می باشد. یکی از نقاط قوت شرکت، عدم وابستگی به منابع ارزي     

  آید. گذاري و فروش امالك بدست میخدمات، پیمانکاري، سرمایه

  

 میلیارد ریال  616 :  29/12/3139  طبق ارزیابی مورخ )%82/20(قابل عرضه سهام مبلغ پایه کل 

  فرابورسروش واگذاري:                                      هاارزش روز خالص دارایی روش ارزیابی سهام:
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  بخش دوم: اهم اطالعات شرکتبخش دوم: اهم اطالعات شرکت

                 آقاي صالح نقی پور  مدیرعامل:  عمران و بهسازي شهري شرکت مادر تخصصی:

)، عمران و بهسازي شهري %24/31)، سرمایه گذاري توس امید امین (%22/41ساختمان ایران (سرمایه گذاري  سهامداران:

    )%43/0)، سایر سهامداران (%29/6)، موسسه مالی و اعتباري عسکریه (82/20%(

   میلیارد ریال 110سرمایه:  

        پور ویجویهآقاي صالح نقی مدیرعامل:

   1377 تاریخ ثبت:

                                       تهران         محل ثبت:

  میلیارد ریال) 2،355گذاري بلندمدت: سرمایهمیلیارد ریال ( 3،549ها (ارزیابی شده): ارزش کل دارایی 

  میلیارد ریال) 205 دریافتها:پیش( میلیارد ریال 687ها (ارزیابی شده): ارزش کل بدهی

  میلیارد ریال 266به ارزش جاري: سود (زیان) انباشته:                      میلیارد ریال 101سود (زیان) خالص: 

          تهران محل دفتر مرکزي:

   سازي و دیگر اقدامات اجراییهاي ترافیکی، آمادههاي شهرسازي، معماري، نقشهمدیریت و تهیه طرح موضوع فعالیت:

      نفر 96 :1395تعداد کارکنان در سال 
  

  اطالعات مالیاطالعات مالیبخش سوم: بخش سوم: 

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

  عنوان
  ارزش دفتري

 30/12/1395  

  ارزش دفتري

 29/12/1392  

  مبلغ ارزیابی در

بر اساس  29/12/1393

  1392مالی صورتهاي 

 2،355 237  205  سرمایه گذاري بلند مدت 

 422 167  923  هاي ساختمانیو پروژه موجودي کاال

  392  396  259  و غیر تجاري تجاري هايدریافتنی

  214  109  4  سهم داراییها از مشارکت

 166 83  277  هاسایر دارایی

 3،549 992  1،668  هاجمع دارایی
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  )میلیارد ریال (واحد:                                                             و حقوق صاحبان سهام  هایبدهاقالم اصلی  - 3- 2

  عنوان
  ارزش دفتري

 30/12/1395  

  ارزش دفتري

 29/12/1392  

  مبلغ ارزیابی در

بر اساس  29/12/1393

  1392صورتهاي مالی 

  هابدهی

 205 205  268  پیش دریافتها 

  169  169  227    مالی دریافتی کوتاه مدتتسهیالت 

 133 83  344  سود سهام پرداختنی

 180 179  244  سایر بدهی ها

 687 636  1،083  هاجمع بدهی

حقوق صاحبان 
  سهام

  110  110 110  سرمایه 

  0  0  220  الحساب افزایش سرمایه (در جریان)علی

  14  14  14  اندوخته قانونی

  0  0  5  خارجی تفاوت تسعیر ارز عملیات

 266 207  208  سود (زیان) انباشته

  2،557  0  0  تفاوت تجدید ارزیابی

  13  25  28  اقلیت سهم

 2،960 356  585  حقوق صاحبان سهامجمع 

  

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

  29/12/1394  30/12/1395  شرح

 100 150 )3- 3- 1( درآمدهاي عملیاتی

 )49( )61( درآمدهاي عملیاتیبهاي تمام شده 

 51 89  سود (زیان) ناخالص

 )36( )42( هزینه هاي فروش، اداري و تشکیالتی

 0 )34( هزینه مطالبات مشکوك الوصول

  29  30  سایر اقالم عملیاتی

 44 43 سود (زیان) عملیاتی

 )61( )7(  هاي مالیهزینه

  17  6  هاي غیرعملیاتیخالص سایر درآمدها و هزینه 

  139  60  سهم گروه از سود شرکتهاي وابسته

  )1(  )1(  مالیات

  138  101  سود خالص تلفیقی

  )8(  )4(  سود اقلیت از سود خالص

 130 97 قابل احتساب به صاحبان سهام اصلی شرکت سود خالص
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  (واحد: میلیارد ریال)                                                                            درآمدهاي عملیاتی -1-3-3

  1394  1395  شرح

  29  27  درآمد حاصل از ارائه خدمات

  34  71  ساخت امالكدرآمد 

  23  39  فروش امالك

  14  13  هاگذاري در پروژهسرمایهدرامد حاصل از 

  100  150  جمع کل

  

  اطالعات تکمیلیاطالعات تکمیلیبخش چهارم: بخش چهارم: 

 

 زمین و ساختمان شرکت اصلی - 4- 1

متر مربع در میدان  280دستگاه آپارتمان با کاربري اداري است که در قطعه زمینی به مساحت  5ساختمان شرکت اصلی شامل 

آن معادل میلیارد ریال و ارزش اعیانی  6/33ونک تهران، خیابان شیراز جنوبی واقع شده و ارزش کارشناسی زمین آن معادل 

 میلیارد ریال برآورد شده است.    5/33

  


