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 بيانيۀ ثبت

 (1384قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمي ایران )مصوب  22موضوع مادۀ 
 
 

 

 م ناشي از افزایش سرمایههای سهامي عابيانيۀ ثبت سهام در دست انتشار شرکت

 مستغالتسازی، امالک و بخش انبوههای شرکت
 
 
 
 

 شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق )سهامی عام(
 
 

 26715ت شرکت ها و مالکیت صنعتی استان خراسان رضوی ، شماره ثبت ه ثبادار
 
 
 

 051-38083شماره تلفن: -طبقه دوم-بارادمجتمع تجاری -15ابتدای کوهسنگی -خیابان کوهسنگی-مشهد
 91767-74448کدپستی:

 

 10890سازمان بورس و اوراق بهادار شمارۀ ثبت نزد 
 

 06/05/1390ثبت شده در 
 
 

 تذکر:
صوبات      او ثبت صول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و م سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور ح راق بهادار نزد 

ها سفارشی در مورد شرکت   سازمان و شفافیت اطالعاتی بوده و به منزلۀ تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و      
  د.باشهای مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمییا طرح

 بهادار اوراق و بورس سازمان

 F-SP-40 :کد
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 شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق

 سهم عادی با نام هزار ریالي 200،000،000
 

سهامی عام،   سرمایه گذاری مسکن شمال شرق    منظور انتشار اطالعات مرتبط با عرضۀ سهام در دست انتشار شرکت        این بیانیه، به
، توسط ناشر تهیه   سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شده   ها، اطالعات، اسناد و مدارکی که در مرحلۀ ثبت به بر اساس مجموعۀ فرم 

رسانی ناشران اوراق   به سامانه جامع اطالع توانند نظور دسترسی به اطالعات مالی شرکت می   مگذاران بهسرمایه است.   و ارائه گردیده
 مراجعه نمایند.   .comsmaskanwww. به آدرس ناشر یا به سایت رسمی  www.Codal.irبهادار به آدرس

 منتشر و به عموم ارائه خواهد گردید. خراسان از طریق روزنامۀ (سهامی عامشمال شرق)شرکت سرمایه گذاری مسکن های آگهی
 

 ب  فهرست مطال                                                    
 صفحه عنوان

 3 مشخصات ناشر

 
 3 تاریخچه فعالیت شرکت 

 
 3 موضوع فعالیت شرکت  

 
 4 بازار سهام شرکت  

 
 4 ترکیب سهامداران 

 
 4 مدیرهمشخصات اعضای هیئت 

 
 4 مشخصات حسابرس و بازرس قانونی شرکت  

 
 5 وضعیت سهام شرکت 

 
 5 روند سودآوری و تقسیم سود 

 
 5 های شرکت¬اهم پروژه 

 7 نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه 

 7 تشریح طرح افزایش سرمایه 

 
 7 هدف از انجام افزایش سرمایه 

 
 8 گذاری مورد نیاز و منابع تأمین آنسرمایه 

 
 8 مبلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادی و محل تأمین آن 

 
 8 مطالبات سهامداران  

 9 تشریح جزئيات طرح 

 
 9 اصالح ساختار مالی و جبران مخارج انجام شده  

  
 9 صورت وضعیت مالی  

  
 10 صورت سود و زیان  

  
 11 صورت جریان وجوه نقد   

  
 12 پیش بینی گردش تسهیالت  

  
 14 های مالی¬نسبت 

 15 های شرکت در صورت عملي نشدن افزایش سرمایه ¬برنامه

 15 های مربوط¬ریسک و شرکت انداز¬چشم 

 
 15 ریسک صنعت

 
 15 ریسک بازار

 
 15 ریسک محیط رقابتی 

 15 نویسي سهامپذیره

 
 15 تقدم استفاده نشده ناشی از افزایش سرمایه ¬نحوة عمل ناشر در صورت وجود حق

 
 16 نویسمشخصات متعهد/متعهدان پذیره

 
 16 نویس¬های قبولی سمت متعهد پذیره¬هزینه

 
 16 نویسیحدود مسئولیت متعهد پذیره 

 
 16 استفاده نشده ¬تقدم¬عمل ناشر در خصوص وجوه ناشی از فروش حقنحوة 

 

http://www.codal.ir/
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 ناشر مشخصات  .1
 

 تاریخچه فعاليت شرکت .1.1

های تابعه گروه سرمایه گذاری مسکن می باشد که با هدف الگودهی کیفیت شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق یکی از شرکت

 84به عنوان شعبه شروع به فعالیت نموده و سپس در اسفند  1369توسعه پایدار در شرق کشور از سال  ساخت و ایفای نقش برای

، با نماد ثشرق در فرابورس عرضه شد و به پشتوانه عملکرد مناسب، 90ن شرکت با تبدیل به سهامی عام در تیرماه تاسیس گردید، ای

 6000هزار متر مربع شامل  750پروژه با زیربنای حدود  42فعالیت، بیش از های سه سال بعد وارد بازار بورس گردید.در طول سال

د تجاری و اداری در شهرهای مشهد و زاهدان احداث و به متقاضیان تحویل نموده است. واح 570پروژه و  39واحد مسکونی در قالب 

ین پروژه دیگر نیز در مراحل مختلف مطالعه طرح مسکونی و تجاری در حال انجام بوده و چند 7همچنین عملیات طراحی و اجرایی 

 و طراحی قرار دارند.

 

  موضوع فعاليت شرکت .1.2
   اساسنـامه به شرح زیر است : 2ماده موضـوع فعالیت شـرکت طبق 

 موضوع اصلی  -الف
 فعالیت در زمینه پروژه های عمرانی به خصوص تولید انبوه مسکن.

 موضوعات فرعی –ب 

 های ساختمانی اعم از مسکونی ،تجاری یا اداری . ا اجاره جهت اجرای پروژهتهیه زمین اعم از خرید ی -
 پروژه های شهرسازی و ساختمانی .مطالعه و طراحی و اجرای کلیه  -
 انجام کارهای مقاطعه کاری اعم از اینکه کارفرما باشد یا پیمانکار . -
 شارکت ، مباشرت ، پیمانکاری یا امانی .قبول مشاوره و نظارت و اجرا و انجام پروژه های ساختمانی به صورت م -
سایر وسایل و مواد و لوازمی که برای انجام موارد فوق الزم تهیه و تولید مصالح و لوازم و وسایل و ماشین آالت ساختمانی و  -

 باشد به صورت خرید و یا تهیه از داخل یا خارج کشور یا ایجاد کارخانه به منظور استفاده و یا فروش آنها. 
 مایه های اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی جهت مشارکت مدنی در ساخت و ساز یا توسعه و تکمیل پروژه ها.سر جذب -
 ریافت تسهیالت از بانکها یا موسسات مالی و اعتباری و سایر سازمانهای تأمین کننده منابع مالی و یا پیش فروش مستحدثات .د -
 فروش اوراق مشارکت پس از اخذ مجوزهای الزم . -
ره به شرط اری واحدها ، ساختمانها و تأسیسات احداثی متعلق به شرکت به صورت فروش قطعی )نقدی یا اقساطی( یا اجاگذوا -

 تملیک ویا به هر طریق دیگر .
هرنوع سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از سرمایه گذاری به طور مستقیم یا خرید سهام در داخل یا  -

 خارج کشور.
 گونه فعالیت اقتصادی و تجاری که به طور مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط با امورشرکت باشد .ره -
 نمایندگی ها در داخل و خارج از کشور .تأسیس شعب و  -
 بطورکلی انجام کلیه اموری که در ارتباط با موضوع و اهداف شرکت الزم وضروری باشد .  -

و نارنج( و مشارکتی )پروژه  ایاجرای پروژه های ساخت امالک) پروژه های آپاسفعالیت اصلی شرکت طی دوره مالی مورد گزارش، 
 ( ، الله ، خلیل و محیا( و نیز تولید بتن بوده است.2زاهدان، ، نسیم)های بهارستان 
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 بازار سهام شرکت  .1.3
اوراق بهادار ثبت و در  نزد سازمان بورس و  06/05/1390سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق)سهامی عام( ، در تاریخ         

ست . بر     23/7/1390تاریخ  شر گردیده ا صوبه مورخ    در بازار اول فرا بورس منت ساس م هیئت پذیرش اوراق بهادار ،  25/12/1392ا
شرکت در تاریخ          شده و نماد  ست بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران پذیرش  شرکت در فهر در بازار دوم بورس  4/4/1393سهام 

نماد ثشرق مورد معامله قرار  بندی در صنعت انبوه سازی ، امالک و مستغالت، با    دار تهران بازگشایی شده است و با طبقه   اوراق بها
 گیرد.می

 

 

 ترکيب سهامداران .1.4

 
 درصد سهام  تعداد سهام نوع شخصيت نام سهامدار

 31/54 488،788،666 سهامي عام شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن

 86/3 34،799،791 - درصد 5تا  1سهامداران بين 

 83/41 376،411،543 - درصد 1سایر سهامداران کمتر از 

 100 900،000،000 - جمع

 

 
 

 مدیرهمشخصات اعضای هيئت .1.5
ــاالنه مورخ   ــوبه مجمع عمومی عادی س ــای هیئت  4/10/1397به موجب مص ــخاص زیر به عنوان اعض مدیره انتخاب گردیدند. اش

 به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیده است. مجید توتونچی مدیره آقایهیئت 20/8/1398ورخ همچنین بر اساس مصوبه م

 نماینده سمت نام
 مدت ماموریت

 موظف/غيرموظف
 خاتمه شروع

 غیر موظف 4/10/1399 20/8/1398 غفور خرامهر رئیس هیات مدیره شرکت پارس مسکن سامان 

 غیر موظف 4/10/1399 20/8/1398 احمد هادی زاده ئیس هیات مدیرهب رنائ شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن  

 موظف 4/10/1399 20/8/1398 مجید توتونچی عضو هیات مدیره شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن 

 موظف 4/10/1399 20/8/1398 سیدعلیرضا سیف زاده عمرانی عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز 

 غیر موظف 4/10/1399 20/8/1398 مهدی رضایتی چرانی عضو هیات مدیره ایه گذاری مدبران اقتصادسرم شرکت

 

 

 

  شرکتبازرس قانوني و  مشخصات حسابرس .1.6
به عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت  سازمان حسابرسی 2/10/1398به موجب مصوبه مجمع عمومی عادی ساالنه مورخ 

 بوده است.  نیز سازمان حسابرسیبازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل است. حسابرس و انتخاب گردیده یکسال 
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 وضعيت سهام شرکت .1.7
 :باشدطی سال جاری و دو سال اخیر به شرح زیر می سرمایه گذاری مسکن شمال شرق وضعیت سهام شرکت 

 شرح
 سال جاری

 (1/4/1399 )تا تاریخ
 1397سال  1398سال   

 900000000 900000000 900000000 شرکتتعداد کل سهام 

 182،434،649 1،384،134،922 2،674،534،032 تعداد سهام معامله شده

 981 4004 9410 آخرین قیمت )ریال(

 

 روند سودآوری و تقسيم سود .1.8
 باشد:میزان سود )زیان( خالص و سود تقسیم شده شرکت طی سه سال مالی اخیر به شرح زیر می

تهي به سال مالي من شرح

31/6/1398 

 )حسابرسي شده(

سال مالي منتهي به 

31/6/1397 

 )حسابرسي شده(

سال مالي منتهي به 

31/6/1396 

 )حسابرسي شده(
 (119) 56  37 سود )زیان( واقعی هر سهم )ریال(

 0 0  4 سود نقدی هر سهم )ریال(

 900،000،000 900،000،000 900،000،000 سرمایه )میلیون ریال(
 

 های شرکتروژهاهم پ .1.9
 مشخصات پروژه های شرکت به شرح جدول صفحه بعد می باشد
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 کاربری محل پروژه پروژه

مساحت 

مفيد کل 

 پروژه

تعداد 

درصد  واحد
 مالکيت

 تاریخ تکميل تاریخ شروع
برآورد بهای 
 تمام شده کل

برآورد مبلغ 
 فروش کل

درصد 
 پيشرفت

مخارج انجام 
شده تا 

31/2/1399 

مخارج 
 باقيمانده

 کل پروژه

34.50% 357 13.978 تجاری بلوار وحدت-مشهد تجاری -اميد   1386/10/16 1392/8/30 406،479  830،584  100  406،479  0  

100% 292 23.966 مسکوني بلوار انقالب-زاهدان 3یاس زاهدان فاز   1388/3/2 1393/4/31 201،410  319،021  100  201،410  0  

100% 53 5.407 تجاری بلوار وحدت-مشهد کوهسنگي  1385/12/1 1392/8/30 157،065  765،772  100  157،065  0  

44.50% 53 9.261 تجاری بلوار وحدت-مشهد سعادت  1391/12/10 1396/2/31 121،723  85،890  100  121،723  0  

100% 116 12،642 مسکوني شهرک غرب-مشهد آپاسای  1393/4/15 1399/12/20 599،654  868،322  71  430،372  169،282  

100% 33 3،902 تجاری شهرک غرب-مشهد آپاسای  1393/4/15 1399/12/20 369،278  430،000  71  265،031  104،247  

76% 370 30.598 مسکوني بلوار انقالب-زاهدان بهارستان زاهدان  1393/3/15 1400/3/24 850،662  1،289،831  55  473،251  377،411  

100% 197 17.328 مسکوني شهرک غرب-مشهد 2نسيم   1397/3/1 1399/10/30 760،084  1،048،254  42  401،708  358،376  

50% 64 4.344 مسکوني بلوار وحدت-مشهد محيا  1397/3/1 1400/3/20 138،933  240،408  28  57،833  81،100  

010% 41 3،000 مسکوني بلوار وحدت-مشهد نارنج  1398/4/30 1401/1/1 282،528  420،000  9  41،779  240،749  

  538،819  6،453  1  632،500  545،272 1402/4/1 1399/4/1 %67 137 6،325 مسکوني بلوار وحدت-مشهد الله

  503،879  7،517  2  601،700  511،396 1402/4/1 1399/4/1 %68 128 6،017 مسکوني بلوار وحدت-مشهد خليل
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 نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه .2
ه دمطالبات حال شــمیلیون ریال و از محل  900،000میلیون ریال به مبلغ  600،000افزایش ســرمایۀ قبلی شــرکت از مبلغ 

ــته به ترتیب به مبالغ    ــود انباش ــهامداران، آورده نقدی و س به منظور تامین مالی بوده که  50،000و  33،484،  216،516س
مزبور که طی تصمیمات   صورت گرفته است. نتایج حاصل از افزایش سرمایۀ     شرکت  بهارستان و ستایش  وژه های ی پراجرا

شده و در تاریخ    8/4/1394العادة مورخ مجمع عمومی فوق صویب  شرکت  26/8/1394ت سیده، در  ها بهنزد مرجع ثبت  ثبت ر
 جدول ذیل منعکس شده است.  

 ارقام به میلیون ریال                                                                                                                                            

 شرح

 برآورد انجام شده

 مطابق بيانيه ثبت

 6/3/1394 در تاریخ

 اطالعات واقعي

 1/4/1399 در تاریخ

مبلغ 

 مغایرت

 دالیل مغایرت

 هایجاد شد

بع
منا

 

  0 300،000 300،000 افزایش سرمایه 
 1 106،577 188،239 81،662 منابع داخلی

  106،577 488،239 381،662 جمع منابع

ف
ار

ص
م

 

 2 254،621 488،239 223،618 بهارستان یمسکون یپروژه مشارکت

 3 (158،044) 0 158،044 شیستا یپروژه مسکون

  96،577 488،239 381،662 جمع مصارف

 
 دالیل مغایرت ایجاده شده:

سرمایه  به دلیل افزایش نرخ مواد و  -1 صالح جهت تکمیل پروژه های طرح افزایش  ستفاده از منابع داخلی افزایش   ،م ا
 یافته است.

 افزایش مخارج ساخت ناشی از افزایش بهای تمام شده کل پروژه به دلیل تورم بوده است. -2

کافی در اختیار پروژه ستایش منابع   ساخت پروژه بهارستان جهت   ساخت  م شده با توجه به افزایش برآورد بهای تما -3
 شرکت نبوده است.

 
 تشریح طرح افزایش سرمایه .3

 

 هدف از انجام افزایش سرمایه .3.1
 :باشدسهامی عام، از افزایش سرمایۀ موضوع این بیانیۀ ثبت، به شرح زیر میشرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق هدف 

 یبرا ینگیموجب بروز مشکالت نقد  ر،یاخ یو رکود حاکم بر صنعت ساختمان در سالها    ینگیش نقدوره گردبودن د یطوالن
را  یمال نیتأم یو فرصت ها یفروش ، فروش اقساط شیپ یکه استفاده از روش ها یبه گونه ا ده،یصنعت گرد  نیفعاالن ا

ــنعت اجتناب ناپذ نیگردانندگان ا یبرا ــ ریص ــرکت ن نی. اتنموده اس ــالها زیش ــعف  ریاخ یاز گزند رکود س مبرا نبوده و ض
سنوات قبل دچار مشکل نموده و شرکت الجرم جهت  یآمده، شرکت را در پرداخت سود مصوب مجامع عموم شیپ ینگینقد

سو  سه       شیخو یهایبده هیت سنوات قبل، ناچار به اخذ ت صوب  سهام م سود   یرو نیاز بانکها خواهد بود. از ا یمال التیبابت 
ساختار مال     یهیتوجش گزار صالح  ضر با هدف ا ش  یحا ساب ها  یو باز پرداخت بخ از  یتجار ریو غ یتجار یپرداختن یاز ح
 هیته هیسهامداران به سرما یاز سود مصوب سهام سنوات قبل و آورده نقد یمطالبات حال شده سهامداران ناش لیتبد قیطر
 است.  دهیگرد شنهادیو پ
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 :تیدر دو وضع یرو شیپ طیشرا سهیقاگزارش با م نیراستا ا نیا در
شده و آورده نقد  لیتبد قیاز طر هیسرما  شیموافقت با افزا - الف صوب مجامع       یمطالبات حال  سود م سهامداران )بابت 

 . هیقبل(  به سرما یسال ها
سو  هیسرما  شیعدم موافقت با افزا -ب صوب مج       هیو ت سود م سهامداران )بابت  شده  سال ها مطالبات حال  قبل( و  یامع 

 از بانکها.  یمال نیاز محل تأم یتجار ریو غ یتجار یها یاز پرداختن یبخش هیتسو
ست. گفتن  دهیو ارائه گرد هیته سه  افتیاخذ مجوز و در ندیبا توجه به زمان بر بودن فرآ نکهیا یا شود   یم ینیب شیپ الت،یت

سه  س  ره،یمد ئتیه شنهاد یدر حالت عدم موافقت با پ التیاخذ ت گردد. فلذا منظور نمودن  ییحقق و اجرام 1399ال در مهر 
 بعد خواهد بود. یاز سال مال زین یآت یوجوه نقد سال ها انیو جر انیسود و ز یدر صورت ها التیتسه یمال نهیهز

 گذاری مورد نياز و منابع تأمين آنسرمایه .3.2
ــرمایهمبلغ کل  ــدة فوق گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامهس ــرح  200،000های یاد ش میلیون ریال و منابع تأمین آن به ش

 باشد. جدول زیر می
 ارقام به میلیون ریال

 شرح
 آخرین برآورد

 1/4/1399در تاریخ 

بع
منا

 

 200،0000 افزایش سرمایه 

 200،000 جمع منابع

ف
ار

ص
م

 

 167،100 سنوات قبلپرداخت سود سهام 

 32،900 تسویه پرداختنی های تجاری و غیر تجاری

 200،000 مصارفع جم

 

 مبلغ افزایش سرمایۀ پيشنهادی و محل تأمين آن .3.3
میلیون  900،000 در نظر دارد سرمایۀ خود را از مبلغ  سرمایه گذاری مسکن شمال شرق    با توجه به برنامۀ ارائه شده، شرکت   

 افزایش دهد. مطالبات و آورده نقدیمیلیون ریال، از محل  1،100،000ریال به مبلغ 
 

  نسهامدارامطالبات  .3.4

 باشد:شرح ذیل میجزئیات مطالبات سهامداران عمدة شرکت و منشاء ایجاد آن در تاریخ تهیۀ بیانیۀ ثبت به
 ارقام به میلیون ریال

 سهامدار
درصد 

 سهامداری

مطالبات مبلغ 

ناشي از سود 

 سهام

مبلغ سایر 

 مطالبات

جمع مطالبات 

 سهامدار

سهم از افزایش 

 سرمایه

033،109 31/54 ه گذاری مسکنشرکت گروه سرمای  0 109،033 52/54 

 48/45 58،067 0 58،067 69/45 سایر سهامداران

 100 167،100  167،100 100 جمع
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 تشریح جزئيات طرح .4
 جبران مخارج انجام شده  و ساختار مالياصالح  .4.1

 

 صورت وضعيت مالي  .4.1.1

 است. شرکت جهت سه سال مالی گذشته به شرح زیر صورت وضعیت مالی 

 شرح
 1398/6/31  
 (حسابرسی شده)

 1397/6/31  
 (حسابرسی شده)

 1396/6/31  
 (حسابرسی شده)

 23،113 19،227 18،196 دارایی های ثابت مشهود 

 8،965 67،967 67،967 نگهداری شده برای ساخت امالکزمین 

 278 267 262 دارایی های نامشهود

 1،609 1،610 1،609 سرمایه گذاری های بلند مدت 

 547 3،750 200 دریافتنی های بلند مدت

 1،710 1،710 1،710 سایر دارایی ها 

 36،222 94،531 89،944 جمع دارایی های غیرجاری

 18،716 13،088 18،115 پرداخت هاپیش 

 1،667،792 1،463،504 1،503،632 موجودی امالک و سایر موجودی ها

 259،054 186،944 261،773 نی هادریافتنی های تجاری و سایر دریافت

 5،907 7،749 5،464 موجودی نقد 

 1،951،469 1،671،285 1،788،984 جمع دارایی های جاری 

 1،987،691 1،765،816 1،878،928 جمع دارایی ها

 900،000 900،000 900،000 سرمایه

 60،913 60،913 61،622 اندوخته قانونی

 70،778- 19،545- 13،478 سود)زیان( انباشته

 890،135 941،368 975،100 جمع حقوق مالکانه

 112،526 159،498 209،319 تسهیالت مالی بلند مدت

 8،521 10،347 13،663 خدمت کارکنانذخیره مزایای پایان 

 121،047 169،845 222،982 جمع بدهی های غیرجاری

 162،786 213،272 266،590 هاهای تجاری و سایر پرداختنیپرداختنی

 39،427 33،595 28،215 مالیات پرداختنی

 202،488 178،283 164،716 سود سهام پرداختنی

 569،847 220،846 217،471 تسهیالت مالی 

 1،961 8،607 3،854 پیش دریافت ها 

 976،509 654،603 680،846 جمع بدهیهای جاری

 1،097،556 824،448 903،828 جمع بدهی ها

 1،987،691 1،765،816 1،878،928 هاکانه و بدهی جمع حقوق مال
 

به دلیل کمبود منابع شرکت توانایی   ،31/6/1397و  31/6/1396سال مالی منتهی به   برایعلیرغم عدم تصویب سود سهام    
 بازپرداخت سود سهام مصوب سنوات قبل را نداشته است.
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 صورت سود و زیان  .4.1.2

 ذشته به شرح زیر است.صورت سود زیان  شرکت جهت سه سال مالی گ

 عمليات در حال تداوم

 مالی منتهی بهسال 
 31/6/1398  

 )حسابرسی شده(

 سال مالی منتهی به
 31/6/1397  

 )حسابرسی شده(

 سال مالی منتهی به
 31/6/1396  

 )حسابرسی شده(

  354،079  633،387  564،520 درآمدهای عملیاتی

 (414,598) (528,133) (398,081) بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

 (60,519)  105،254  166،439 سود)زیان( ناخالص 

 (26,397) (24,611) (35,388) هزینه های فروش ، اداری وعمومی 

  4،753  5،224  10،644 سایر درآمدها

 (1,082) (4,150) (96) سایر هزینه ها

 (83,245)  81،717  141،599 سود)زیان( عملیاتی 

 (25,275) (36,735) (98,514) های مالیهزینه 

  2،344  7،482  664 سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی 

 (106,176)  52،464  43،749 سود)زیان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 

 (935) (1,231) (10,017) هزینه مالیات بر درآمد

 (107,111)  51،233  33،732 سود)زیان( خالص 

 سهم :سود)زیان( پایه هر 

 (94)  89  146 ریال -عملیاتی 

 (25) (33) (109) ریال -غیرعملیاتی 

 (119)  56  37 ریال -سود)زیان( پایه هرسهم 
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  صورت جریان وجوه نقد  .4.1.3

 صفحه بعد است.جدول به شرح  گذشتهکت جهت سه سال مالی شر
 

 شرح
 سال مالی منتهی به

 31/6/1398  
 شده()حسابرسی 

 سال مالی منتهی به
 31/6/1397  

 )حسابرسی شده(

 سال مالی منتهی به
 31/6/1396  

 )حسابرسی شده(

 جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی 

 (1,771)  31،771  52،062 نقد حاصل ازعملیات 

 (21,123) (7,063) (15,397) پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

 (22,894)  24،708  36،665 خالص ورود)خروج( نقد ناشی از از فعالیت های عملیاتیجریان 

 جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

  839  5،795  0 دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود

 (1,539) (559)  0 پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود 

  0  6  0 دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود

 (16)  0 (1,036) پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود 

  0  0  1 دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری بلند مدت

  0 (1)  0 پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت

  307  1،831  0 دریافت های نقدی حاصل از فروش زمین نگهداری شده برای ساخت امالک

  0 (2,553)  0 پرداخت های نقدی برای تحصیل زمین نگهداری شده برای ساخت امالک

       گذاری کوتاه مدتپرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه 

  1،802  1،848  654 هادریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری 

  1،393  6،367 (381) جریان خالص ورود)خروج ( وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری 

 (21,501)  31،075  36،284 جریان خالص ورود)خروج( وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی 

 جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی 

  181،500  44،000  158،000 حاصل از تسهیالت دریافت های نقدی

 (110,385) (1,450) (119,018) پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیالت 

 (12,987) (47,578) (74,272) پرداخت های نقدی بابت سود تسهیالت

 (34,569) (24,205) (3,279) پرداخت های نقدی بابت سود سهام

  23،559 (29,233) (38,569) اصل از فعالیت های تأمین مالی جریان خالص ورود)خروج( وجه نقد ح

  2،058  1،842 (2,285) خالص افزایش)کاهش( در موجودی نقد

  3،849  5،907  7،749 مانده وجه نقد در ابتدای سال/دوره

  5،907  7،749  5،464 مانده وجه نقد در پایان سال/دوره

  306،726  321،350  10،288 مبادالت غیر نقدی
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 پيش بيني گردش تسهيالت طي سال های آتي به شرح زیر مي باشد. .4.1.4
 الارقام به میلیون ری

 شرح

سال مالی منتهی 
 31/6/1399به 

 )حسابرسی نشده(

 پیش بینی 
 سال مالی منتهی به 

31/6/1400  

 پیش بینی 
 سال مالی منتهی به 

31/6/1401  

 پیش بینی 
 سال مالی منتهی به

 31/6/1402  

انجام افزایش 
 سرمایه

عدم انجام 
 افزایش سرمایه

انجام افزایش 
 سرمایه

انجام افزایش 
 سرمایه

عدم انجام 
 افزایش سرمایه

انجام افزایش 
 سرمایه

  1،170،675  920،675  1،287،506  1،087،506  795،074  795،074  426،790 مانده تسهیالت ابتدای سال

  150،166  150،166  463،601  413،601  430،467  230،467  348،867 دریافت تسهیالت طی سال

 (280,710) (218,210) (794,685) (732,185) (134,143) (84,143) (88,927) پرداخت اصل و سود تسهیالت طی سال

  202،757  140،257  214،253  151،753  196،108  146،108  108،344 مالیمخارج تآمین 

  1،242،888  992،888  1،170،675  920،675  1،287،506  1،087،506  795،074 ت پایان سالمانده تسهیال

 
 

 دریافت تسهيالت .4.1.4.1

 نرخ)درصد( پروژه
سال مالی منتهی 

 31/6/1399به 
 )حسابرسی نشده(

 پیش بینی 
 سال مالی منتهی به 

31/6/1400  

 پیش بینی 
 سال مالی منتهی به 

31/6/1401  

 پیش بینی 
 الی منتهی بهسال م

 31/6/1402  

انجام افزایش 
 سرمایه

عدم انجام 
 افزایش سرمایه

انجام افزایش 
 سرمایه

عدم انجام 
 افزایش سرمایه

انجام افزایش 
 سرمایه

عدم انجام 
 سرمایهافزایش 

  0  0  0  0  34،000  34،000  72،000 18 آپاسای

  0  0  0  0  56،000  56،000  184،000 18 بهارستان

  0  0  65،667  65،667  65،667  65،667  65،667 18 نسیم

  0  0  0  0  27،200  27،200  27،200 18 محیا

  0  0  47،600  47،600  47،600  47،600  0 18 نارنج

  77،633  77،633  155،267  155،267  0  0  0 18 الله

  72،533  72،533  145،067  145،067  0  0  0 18 خلیل

  0  0  50،000  0  200،000  0  0 25 سرمایه در گردش 

  150،166  150،166  463،601  413،601  430،467  230،467  348،867 جمع
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 تسهيالت بازپرداخت .4.1.4.2

 پروژه
 نرخ

 )درصد(

سال مالی منتهی 
 31/6/1399به 

 )حسابرسی نشده(

 پیش بینی 
 سال مالی منتهی به 

31/6/1400  

 ینی پیش ب
 سال مالی منتهی به 

31/6/1401  

 پیش بینی 
 سال مالی منتهی به

 31/6/1402  

انجام افزایش 
 سرمایه

عدم انجام 
 افزایش سرمایه

انجام افزایش 
 سرمایه

عدم انجام 
 افزایش سرمایه

انجام افزایش 
 سرمایه

عدم انجام 
 افزایش سرمایه

 (24,081) (24,081) (20,946) (20,946) (18,219) (18,219) (15,848) 18 پروژه مسکونی کوهسنگی

 (11,592) (11,592) (10,082) (10,082) (8,770) (8,770) (7,629) 18 پروژه تجاری کوهسنگی

 (23,344) (23,344) (20,304) (20,304) (17,661) (17,661) (15,362) 18 پروژه یاس زاهدان 

 (22,500) (22,500) (19,570) (19,570) (17,022) (17,022) (14,807) 18 3پروژه بینالود فاز 

 (9,363) (9,363) (22,471) (22,471) (22,471) (22,471) (35,281) 18 رواق

 (62,500)  0 (62,500)  0 (50,000)  0  0 25 گردشسرمایه در 

  0  0 (207,640) (207,640)  0  0  0 18 آپاسای

  0  0 (431,172) (431,172)  0  0  0 18 بهارستان

  0  0  0  0  0  0  0 18 نسیم

  0  0  0  0  0  0  0 18 محیا

 (127,330) (127,330)  0  0  0  0  0 18 نارنج

  0  0  0  0  0  0  0 18 الله

  0  0  0  0  0  0  0 18 خلیل

 (280,710) (218,210) (794,685) (732,185) (134,143) (84,143) (88,927) جمع

 
 
 
مشارکت مدنی با   نامه دریافت تسهیالت  بهارستان فاز یک و دو موافقت  وبه ذکر است جهت پروژه های آپاسای   الزم  •

شده و دریافت تسهیالت   درصد از بانک   18نرخ  سیم  مشارکت مدنی   مسکن اخذ   18با نرخ نیزو پروژه محیا پروژه ن
ــد  ــد.درص ــدن می باش ــارکت مدنی در حال نهایی ش ــهیالت مش ــوع بازپرداخت تس پس از تکمیل پروژه های موض

سایر پروژه ها نیز پس از     صورت می پذیرد. جهت  سکلت اق   موافقتنامه  ساخت تا مرحله ا دامات الزم اجرای عملیات 
جهت دریافت تسهیالت مشارکت مدنی صورت می پذیرد. در صورت عدم تحقق افزایش سرمایه شرکت می بایست        

سرمایه در گردش ب   سهیالت  ساله بوده که با        25ا نرخ اقدام به اخذ ت سید یک  سرر سهیالت مذکور با  صد نماید، ت در
 .رددپرداخت سود تسهیالت امکان تمدید مجدد تسهیالت میسر می گ
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 های مالينسبت .4.1.5

 نسبت های مالی شرکت با فرض افزایش و عدم تحقق افزایش سرمایه به شرح جدول زیر است:
 

 شرح 

 پیش بینی 
 ه سال مالی منتهی ب

31/6/1400  

 پیش بینی 
 سال مالی منتهی به 

31/6/1401  

 پیش بینی 
 سال مالی منتهی به

 31/6/1402  

انجام افزایش 
 سرمایه

عدم انجام 
 افزایش سرمایه

انجام افزایش 
 سرمایه

عدم انجام 
 افزایش سرمایه

انجام افزایش 
 سرمایه

عدم انجام 
 افزایش سرمایه

 1.70 2.10 1.71 2.13 1.64 1.94 نسبت جاری

 %59.42 %48.10 %58.75 %47.44 %61.23 %51.94 نسبت بدهي

 %51.76 %65.24 %39.33 %48.67 %40.41 %48.69 نسبت آني

 %40.58 %51.90 %41.25 %52.56 %38.77 %48.06 نسبت مالکانه

 

 
 نسبت های مالی شرکت در سه سال گذشته به شرح جدول زیر است:

 

 شرح 
 1398/6/31  
( رسی شدهحساب ) 

 1397/6/31  
 (حسابرسی شده)

 1396/6/31  
 (حسابرسی شده)

 2 2.55 2.63 نسبت جاری

 %55.22 %46.69 %48.10 نسبت بدهي

 %25.85 %25.20 %31.57 نسبت آني

 %44.78 %53.31 %51.90 نسبت مالکانه
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 های شرکت در صورت عملي نشدن افزایش سرمایه برنامه .5
، در صورت عدم تحقق افزایش سرمایه   با توجه به تعهد قانونی شرکت مبنی بر بازپرداخت سود سهام مصوب سنوات قبل     

 به دلیل نبود منابع شرکت می بایست اقدام به دریافت تسهیالت سرمایه در گردش نماید. 
 

 

 های مربوطز شرکت و ریسکانداچشم .6
 یمسکن شمال شرق )سهام     یگذار هیشرکت سرما   تیو فعال یشنهاد یپ هیسرما  شیدر طرح موضوع افزا  یگذار هیسرما 

 نیدر ا یگذار هیدر خصوص سرما   یریگ میاز تصم  شیپ دیگذاران با هیهمراه است. سرما   یتیبا اهم یها سک یعام( با ر
 باشد: یم ریز رحعوامل به ش نیرار دهند. اشرکت، عوامل مطرح شده را مد نظر ق

 ریسک صنعت: -6-1

ساختمان     صاد  یبخش ها نیاز بزرگتر یکیصنعت  س     یاقت ست که محرک ب شور ا ست  یها تیاز فعال یاریک و  یباال د
سته به خود م  شد. ط  یواب سال اخ    یبا سهم بودجه     ینیب شیپ ینفت یبر اثر عدم تحقق درآمد ها ریسه  شده و کاهش 

شور و همچن  یعمران شرا  دیبه ام نهاشدن انتظار آ  یمردم و طوالن دیکاهش قدرت خر نیک صاد  طیبهبود   رغمیعل ،یاقت
شرا     متیق شیافزا ست. ا  یرکود تورم طیمسکن، بازار مسکن در  صالح   متیق شیامر همراه افزا نیقرار گرفته ا مواد و م

ش  یساختمان  ش    شیاز افزا ینا سود نا صورت عدم تغ       از ینرخ ارز منجر به کاهش  شده و در  ساز  و  طیشرا  رییساخت و 
 انیکند. شا  دایپ یکاهش  یمربوط به ساخت و ساز روند   یها تیسود فعال  هیشود که حاش   یم ینیب شیپ ت،یبهبود وضع 
 گزارش لحاظ شده است. نیا یآت یفوق در برآورد سال ها سکیذکر است ر

 بازار: سکیر -6-2

 اشاره نمود :  ریتوان به موارد ز یار مباز سکیاز جمله عوامل مرتبط با ر
 ،یو مسکون یتجار ،یادار یفروش واحدها متیو نوسان ق رییتغ •

 تمام شده ساخت واحدها، متیو نوسان ق رییتغ •

 در کالنشهرها، ژهیبه و نیو کاهش عرضه زم متیق شیافزا •

ضه مازاد واحدها  شیافزا • سود پروژه ها  ،یتجار یعر ش  یتجار یکاهش  شکل فروش آنها، افزا در م  نهیهز شیهد و م

 تر شدن رکود صنعت . یطوالن جهیساخت و ساز و در نت یها نهیهز شیمصالح و به موجب آن افزا متیو ق یقانون یها
 :   يرقابت طيمح سکیر -6-3

صنعت، از قب  یکپارچگیبه  لیتما شرکت ها       لیرو به جلو در  سات و  س ضور بانک ها، مو سته به آنها در  یح صنعت   واب
 باشد. یشرکت م نیا یچالش ها گریتعداد رقبا، از د شیساختمان و به تبع آن افزا

 
 نویسي سهامپذیره .7

 تقدم استفاده نشده ناشي از افزایش سرمایه نحوۀ عمل ناشر در صورت وجود حق .7.1
ستفاده کنندگان حق تقدم، معادل ارزش اسم   یسهم برا  یبها که از حق تقدم  یسهامداران  یباشد و برا  یهر سهم م  یا

ستفاده نم  ضه حق تقدم در بازار بورس تع  قیکنند از طر یا شد. حق تقدم مطابق با قوان  نییعر سازمان بورس   نیخواهد 
ستفاده       صورت عدم ا شد و پس از دو ماه در  شر خواهد  بازار بورس  قیمازاد از طر یحق تقدم، حق تقدم ها دارندگانمنت

س  صله   دیبه فروش خواهد ر سر هز و وجوه حا سم  یها نهیپس از ک سهام در وجه دارندگان حق تقدم   یفروش و ارزش ا
 پرداخت خواهد شد.
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 نویسمتعهدان پذیره/مشخصات متعهد .7.2
نویســی تمامی ســهام در نظر منظور حصــول اطمینان از تکمیل پذیرهدر صــورت عدم تکمیل مبلغ افزایش ســرمایه و به

های تقدممتعهد گردیده تا نسبت به خرید کل حق ه گذاری مسکن  گروه سرمای گرفته شده جهت عرضۀ عمومی، شرکت    
سهام پذیره     شده ) ستفاده ن شده( حداکثر ظرف مدت   ا سی ن  روز پایانی مهلت عرضۀ عمومی اقدام نماید. مشخصات     5نوی

 باشد:نویسی به شرح جدول زیر میمتعهد/متعهدان پذیره

 ميزان تعهدات موضوع فعاليت شخصيت حقوقي نام متعهد

 ریال 000/000/000/200 هلدینگ ساختمانی سهامی عامی مسکنگروه سرمایه گذاری شرکت 
 

 

 نویسهای قبولي سمت متعهد پذیرههزینه .7.3
سمت متعهد پذیره نویس هزینه ای          با توجه به اینکه متعهد پذیره نویس،  شد بابت قبولی  شرکت می با صلی  سهامدار ا

 پرداخت نشده است.
 

 :نویسي، بر اساس قرارداد منعقده به شرح زیر استد پذیرهحدود مسئوليت متعه .7.4
 .متعهد پذیره نویس خرید کل حق تقدم های استفاده نشده را تعهد نموده است

 

 :استفاده نشده تقدموجوه ناشي از فروش حقنحوۀ عمل ناشر در خصوص  .7.5
شرق      شرکت   شمال  سکن  صل از فروش     ،سرمایه گذاری م ست وجوه حا سهام     هتقدمحقموظف ا شده ) ستفاده ن ای ا

های تقدمهای مربوطه و کارمزد فروش حقنویسی نشده( و پاره سهام ناشی از افزایش سرمایه را پس از کسر هزینهپذیره
  های یاد شده منظور نماید.تقدم)مطابق دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه(، به حساب دارندگان حقیاد شده 

 


