


یادداشت
سال مالي منتهي به

1399/06/31

سال مالي منتهي به

1398/06/31

میلیون ریال میلیون ریال 

5209,730469,588درآمد های عملیاتي 

(372,056)(187,196)6بهای تمام شده درآمد های عملیاتي 

22,53497,532سود ناخالص

(35,562)(43,299)7هزینه های فروش ، اداری و عمومي

131-سایر درآمدها 

(4,015)(13,756)8سایر هزینه ها

58,086(34,521)عملیاتي (زیان)سود 

(36,283)(15,433)9هزینه های مالي 

1073,212758 سایر درآمدها وهزینه های غیر عملیاتي

23,25822,561قبل ازمالیات (زیان  )سود

(1,490)(2,217)25دوره جاری- هزینه مالیات بر درآمد 

21,04121,071خالص (زیان )سود 

:پایه هر سهم  (زیان)سود

112(69)ریال- عملیاتی 

(70)111ریال- غیر عملیاتی 

114242ریال - پایه هر سهم (زیان)سود 

.یادداشت های توضیحی  ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است 

(سهامي عام)شركت سرمايه گذاري مسكن زاينده رود 
صورت سود و زيان  

1399 شهريور 31سال مالي منتهي به 
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1399/06/311398/06/31یادداشت
میلیون ریالمیلیون ریال

دارایی ها
دارایی های غیر جاری 

1228,30734,323دارایي های ثابت مشهود
13273503دارایي های نامشهود

141,0961,096سرمایه گذاری های بلند مدت 
1862,28671,888دریافتني های بلند مدت 

158,2921,350سایر دارایي ها
100,254109,160جمع دارایی های غیر جاری

دارایی های جاری 
1659,23580,831پیش پرداخت ها
17850,361656,608موجودی امالك

18193,503332,204دریافتني های تجاری و سایر دریافتني ها
1913,88310,424موجودی نقد

1,116,9831,080,066جمع دارایی های جاری
1,217,2371,189,227جمع دارایی ها

حقوق مالكانه و بدهیها
حقوق مالكانه

20500,000500,000سرمایه
2125,57524,523اندوخته قانوني

70,60653,117سود انباشته
596,181577,640جمع حقوق مالكانه

بدهی ها
بدهیهای غیرجاری

--22پرداختني های بلند مدت
2386,90438,848تسهیالت مالي بلندمدت

2416,36211,738ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان
103,26650,586جمع بدهی های غیر جاری

بدهیهای جاری
22256,518229,374پرداختني های تجاری و سایر پرداختني ها

253,7073,090مالیات پرداختني 
265,24286,412سود سهام پرداختني

2382,273190,892تسهیالت مالي 
27170,05051,233پیش دریافت ها

517,790561,001جمع بدهی های جاری
621,056611,587جمع بدهی ها

1,217,2371,189,227جمع حقوق مالكانه و بدهی ها

.یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است 

(سهامي عام)شركت سرمايه گذاري مسكن زاينده رود 

صورت وضعيت مالي 

1399 شهريور 31درتاريخ  
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جمع كلسود انباشتهاندوخته قانونيسرمایه
میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

1398/07/01500,00024,52353,117577,640مانده در 

1399/06/31تغییرات حقوق مالكانه درسال مالی منتهی به 

1399/06/3121,04121,041خالص سال مالي منتهي به  (زیان)سود 

(1,052)1,052تخصیص به اندوخته قانوني

(2,500)(2,500)سود سهام مصوب

1399/06/31500,00025,57570,606596,181مانده در 

1397/07/01500,00023,46933,100556,569مانده در 

1398/06/31تغییرات حقوق مالكانه درسال مالی منتهی به 

1398/06/3121,07121,071سود خالص سال مالي منتهي به 

1398/06/31500,00023,46954,171577,640مانده در

1398/07/01500,00023,46933,100556,569مانده در 

1398/06/31تغییرات حقوق مالكانه درسال مالی منتهی به 

1398/06/3121,07121,071سود خالص گزارش شده در صورت های مالي سال مالي منتهي به 

-(1,054)1,054تخصیص به اندوخته قانوني 

1398/06/31500,00024,52353,117577,640مانده در 

(سهامي عام)شركت سرمايه گذاري مسكن زاينده رود 

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

1399 شهريور 31سال مالي منتهي به 

.یادداشتهای توضیحي  ، بخش جدایي ناپذیر صورت های مالي است 
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یادداشت
سال مالي منتهي به

1399/06/31

سال مالي منتهي به

1398/06/31

میلیون ریال میلیون ریال 

:جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی

28124,858203,360نقد حاصل از عملیات

(1,636)(276)پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

124,582201,724جریان خالص ورود  نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

:جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

10048دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایي های ثابت مشهود

(429)(4,898)12پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای ثابت مشهود

(123)-پرداختهای نقدی برای خرید داراییهای نامشهود

10521,006دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاریها

502(4,846)نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری (خروج)جریان خالص ورود

119,736202,226جریان خالص ورود  نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی

:جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی 

76,859150,904دریافت های نقدی حاصل از تسهیالت

(255,621)(89,004)پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیالت

(94,369)(103,427)پرداخت های نقدی بابت سود تسهیالت

(931)(705)پرداخت های نقدی بابت سود سهام 

(200,017)(116,277)نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالي (خروج)جریان خالص 

3,4592,209در موجودی نقد (كاهش)خالص افزایش 

10,4248,215مانده موجودی نقد در ابتدای دوره

13,88310,424مانده موجودی نقدی در پایان دوره

2979,80058,739معامالت غیر نقدی 

.یادداشتهای توضیحی  ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است 

(سهامي عام)شركت سرمايه گذاري مسكن زاينده رود 

صورت جريان هاي نقدي

1399 شهريور 31سال مالي منتهي به 
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 رود )سهامي عام(گذاري مسكن زايندهشركت سرمايه

 يادداشت هاي توضیحي صورت هاي مالي

 1399شهريور  31سال مالي منتهي به 

6 

 

 فعاليت تاريخچه و -1

 تاریخچه -1-1

ره به صورت شركت سهامي خاص تاسيس شده و طي شما 10/4/1385شركت سرمايه گذاري مسكن زاينده رود درتاريخ 

 10260482101 و شناسه ملي شركت به شمارهمنطقه اصفهان به ثبت رسيده  در اداره ثبت شركتهاي 10/4/1385مورخ  27491

و در تاريخ ل به شركت سهامي عام تبدينوع شركت  25/03/1392مجمع عمومي فوق العاده مورخ بر اساس مصوبه  مي باشد .

فته شده پذير راناي در فرابورس 02/02/1393تاريخ و در رسيده ثبت  ي منطقه اصفهان بهدر اداره ثبت شركت ها 25/12/1392

عرضه شده  سهام شركت در فرابورس 10/6/1393و در تاريخ اوراق بهادار ثبت نزد سازمان بورس و 11249تحت شماره و 

بانک  ، وهگرنهايي  واحدو  سرمايه گذاري مسكن )سهامي عام( گروه تشرك فرعيشركت جزء شركتهاي  حاضرحال در . است

 مي باشد. مسكن 

 .باشدميروبروي بيمارستان حضرت علي اصغر ،كوچه شهيد عمراني  ،خيابان استانداري  ،اصفهان اصلي شركت  مركز

 فعاليت اصلي  -1-2

 باشد :اساسنامه، به شرح زير مي 2موضوع فعاليت شركت طبق مفاد ماده 

حها و طراحي و اجراي طر ،هاي ساختماني، مطالعهاز طريق ادارات زمين شهري و غيره جهت اجراي پروژهو خريد تهيه زمين  

هاي ساختماني ژهاجراء و انجام كارها و پرو ،نظارت ،مشاوره قبول  ،ه كاريهاي شهرسازي و ساختماني، انجام كارهاي مقاطعپروژه

ن آالت مورد ماشي مودننخريد و وارد ، تهيه و توليد مصالح و كليه لوازم و ماشين آالت ساختماني ، به صورت پيمانكاري يا اماني 

   كميل ت، ساخت، توسعه و نياز و مصالح ساختماني، جذب سرمايه هاي اشخاص حقيقي و حقوقي و مشاركت مدني در ايجاد

اري و ه گذيهر نوع سرما پروژه هاي ساختماني و تاسيساتي و صنايع مرتبط با آنها، دريافت و كسب اعتبار يا هرگونه تسهيالت مالي،

طي  شركت فعاليت اصليمشاركت حقوقي با اشخاص حقيقي يا حقوقي و ساير امور مرتبط با موضوع و اهداف شركت مي باشد .

 اساسنامه بوده است. 2ماده الي مورد گزارش طبق م دوره

 تعداد كاركنان -1-3

ه را به عهد ماتي شركتكاركنان شركتهاي خدماتي كه بخشي از امور خد تعداد و نيزتعداد كاركنان در استخدام ماهانه ميانگين 

 به شرح زير است:دوره مالي  طيدارند ، 

 

 

 

 

   سال

 

 

 

  شده است .نفر قطع همكاري  7 و با استخدامفر ن 13تعداد  مالي دورهطي  -1-3-1
 

 سال مالي منتهي به   

31/06/1399 

 منتهي به سال مالي 

31/06/1398 

 نفر  نفر   

 52  58 كاركنان قراردادي 

   58  52 



 رود )سهامي عام(گذاري مسكن زايندهشركت سرمايه

 يادداشت هاي توضیحي صورت هاي مالي

 1399شهريور  31سال مالي منتهي به 
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 استانداردهای حسابداری جديد و تجديد نظر شده مصوب که هنوز الزم االجرا نيستند: -2

بر درآمد  زم االجراست به نحوه حسابداری مالیاتال 1/1/1399 که الزامات آن از تاریخ "مالیات بر درآمد" 35ری استاندارد حسابدا -1-2

 زیر است : موارد اختصاص دارد ، موضوع اصلی در حسابداری مالیات بردرآمد چگونگی به حساب گرفتن آثار مالیاتی جاری و آتی

 .ندمی شو اییمالی واحد تجاری شناسبدهی هایی که در صورت وضعیت /ییایی هابازیافت )تسویه( آتی مبلغ دفتری دار –الف 

 معامالت و سایر رویدادهای دوره جاری که در صورتهای مالی واحد تجاری شناسایی می شوند . –ب 

تهای آتی ب شود پرداخموجر ، باشد که بازیافت مبلغ دفتری دارایی ها یا تسویه مبلغ دفتری بدهی های مزبو داشتهاگر این احتمال وجود 

ا ملزم به شناسایی راحد تجاری ندارد و، آثار مالیاتی به همراه ندارد ، این استامالیات ، بیشتر )کمتر( از زمانی باشد که بازیافت یا تسویه 

 بدهی مالیات انتقالی )دارایی مالیات انتقالی( می کند .

 ناشی مول مالیاتقتی مشل پرداخت در دروره های آتی است که از تفاوت های مولغ مالیات بردرآمد قابابدهی های مالیات انتقالی مب

ری یک ه مبلغ دفتا تسوییمی شود ، تفاوت های موقتی مشمول مالیات تفاوت های موقتی است که هنگام بازیافت مبلغ دفتری یک دارایی 

 د شد .خواهن ر به ایجاد مبالغ مشمول مالیاتبدهی ، در تعیین سود مشمول مالیات )زیان مالیاتی ( دوره های آتی ، منج

کاهنده مالیات .  های موقتی تفاوت دارایی های مالیات انتقالی مبالغ مالیات بردرآمد قابل بازیافت در دوره های آتی در ارتباط با : )الف(

تی است . تفاوت آدوره های  شده بهتی استفاده ننشده به دوره های آتی . )پ( انتقال اعتبارهای مالیا استفاده)ب( انتقال زیان های مالیاتی 

در تعیین  ،ی یک بدهی غ دفترهای موقتی کاهنده مالیات تفاوت های موقتی هستند که هنگام بازیافت مبلغ دفتری یک دارایی یا تسویه مبل

  .شدکاهنده مالیات خواهند  مبالغد سود مشمول مالیات )زیان مالیاتی ( دوره های آتی ، منجر به ایجا

 جرا شدنیخ الزم االز تاراتاندارد براساس قضاوت مدیریت شرکت سرمایه گذاری مسکن زاینده رود )سهامی عام( با اعمال الزامات این اس

تاندارد متصور کارگیری اسبدوره  آن به دلیل نبود تفاوت موقتی با اهمیت ، دارایی یا بدهی مالیات انتقالی با اهمیتی حداقل برای نخستین

 ست .نی

 

 اهم رويه های حسابداری -3

 های مالي تهيه صورت اندازه گيری استفاده شده در مبنای -1-3

 برمبناي بهاي تمام شده تاريخي تهيه شده است .صورتهاي مالي اساساً 

 

 درآمد عملياتي -2-3

 مربوط به واحدهای واگذار شدهدرآمد عملياتي -3-2-1

ودن بمحرز ) 29اره ق استاندارد حسابداري شمراز معيارهاي شناخت درآمد طبدرآمد فروش امالک در صورت اح -3-2-1-1

 وش ( براساسدرصد مبلغ فر 20فروش ، شروع فعاليت ساختماني ، امكان پذيربودن برآورد ماحصل پروژه و وصول حداقل 

شركت  واحد فني توسط تكميل پروژه در تاريخ صورت وضعيت مالي شناسائي مي شود . درصد تكميل پروژه درصد روش

 تعيين مي گردد .

 



 رود )سهامي عام(گذاري مسكن زايندهشركت سرمايه

 يادداشت هاي توضیحي صورت هاي مالي

 1399شهريور  31سال مالي منتهي به 
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 مورد انتظار پروژه بالفاصله به سود و زيان دوره منظور مي شود. هرگونه زيان -3-2-1-2

عامله مشده مربوط به واحدهاي ساختماني فروخته شده در زمان ابطال يا فسخ  درآمدها و هزينه هاي شناسايي -3-2-1-3

 فروش ، بي درنگ برگشت مي شود .

 کاری و مدیریت پيمانرویه شناسائي درآمد حاصل از فعاليت های پيمان -3-2-2

احصل يک ممي شود هرگاه بتوان  به ارزش منصفانه مابه ازاي دريافتي يا دريافتني اندازه گيري درآمد پيمان -3-2-2-1 

كميل تبه ميزان  توجه يمان )باپيمان بلند مدت را به گونه اي قابل اتكاء برآورد كرد ، سهم مناسبي از درآمد و مخارج كل پ

و هزينه  درآمد پيمان در تاريخ صورت وضعيت مالي و متناسب با نوع عمليات و صنعت مورد فعاليت ( به ترتيب به عنوان

زان رآمد تا ميالف( دء برآورد كرد :)هر گاه ماحصل يک پيمان بلند مدت را نتوان به گونه اي قابل اتكا . شناسائي مي شود

 نوان هزينهقوع بعرج پيمان در دوره وكه احتمال بازيافت آن وجوددارد شناسائي مي شود ، و )ب( مخا اي مل شدهمخارج تح

وش يمان طبق رپتكميل  مي باشد كه با توجه به ميزان دورهشناسائي مي شود . درآمد پيمان ، بيانگر ارزش كار انجام شده طي 

ار رود گاه انتظهر.  وضعيت نشده نيز مي باشد در برگيرنده مبالغ صورت يجهمحاسبه گرديده و در نت 3-2-2-2مندرج در بند 

وره ان هزينه د بعنوكه پيمان منجر به زيان گردد ) كل مخارج پيمان از كل درآمد پيمان تجاوز كند( ، زيان مربوط ، فوراً

 شناسايي و در سرفصل بهاي تمام شده درآمد عملياتي منعكس مي شود .

صورت  ه از نسبت مخارج تحمل شده پيمان جهت انجام كار انجام شده تا تاريخن تكميل پيمان با استفادميزا -3-2-2-2

 وضعيت مالي به برآورد كل مخارج پيمان تعيين مي شود . 

 خارج پيمانم -3-2-3

ها  پيمان مخارج پيمان مشتمل بر )الف( مخارجي كه مستقيماً با يک پيمان مشخص مرتبط است ، )ب( مخارجي كه بين

بل مشخصاً قا پيمان مشترک بوده و تسهيم آن به پيمان هاي جداگانه امكان پذير است، و )ج( ساير مخارجي كه به موجب مفاد

 مطالبه از كارفرما است ، مي باشد .

 مخارج تامين مالي -3-3

صيل تساب به تحابل انمخارج تامين مالي در دوره وقوع به عنوان هزينه شناسايي مي شود، به استثناي مخارجي كه مستقيماً ق

 است .« دارايي هاي واجد شرايط»

 دارايي های ثابت مشهود -4-3

اي ثابت هدارايي ط با مرتبثابت مشهود بر مبناي بهاي تمام شده اندازه گيري مي شود . مخارج بعدي  داراييهاي -3-4-1

افع افزايش من نجر بهمشهود كه موجب بهبود وضعيت دارايي در مقايسه با استاندارد عملكرد ارزيابي شده اوليه آن گردد و م

ود ستهلک مي شربوط مبه مبلغ دفتري دارايي اضافه و طي عمر مفيد باقيمانده دارايي هاي م ، اقتصادي حاصل از دارايي شود

 رزيابي شدهاملكرد عه تعمير و نگهداري دارايي ها كه به منظور حفظ وضعيت دارايي در مقايسه با استاندارد .مخارج روزمر

 ايي مي گردد .اوليه دارايي انجام مي شود، در زمان وقوع به عنوان هزينه شناس
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فيد ظار)شامل عمر مرد انتهاي ثابت مشهود با توجه به الگوي مصرف منافع اقتصادي آتي مو استهالک دارايي-3-4-2

  31/4/1394ب اصالحيه مصو 149در نظر گرفتن آئين نامه استهالكات  موضوع  ماده  هاي مربوط و با( دارايي برآوردي

 شود:سبه ميمحا زيرنرخها و روشهاي و اصالحيه هاي بعدي آن و بر اساس  1366قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 

 كروش استهال نرخ استهالك دارائي

 خط مستقيم ساله 25 ساختمانها

 خط مستقيم ساله 10و6 آالتماشين

 خط مستقيم ساله 6 وسايل نقليه

 خط مستقيم ساله10و3،5،6 اثاثه و منصوبات
 

ماه بعد  ي گيرد، استهالک از اولاي دارايي هاي ثابتي كه طي ماه تحصيل مي شود و مورد بهره برداري قرار مبر -3-4-3

تأسيسات  ختمان و)به استثناي سا حسابها منظور مي شود. در مواردي كه هر يک از دارايي هاي استهالک پذيرمحاسبه و در 

ر يک دوره مالي د ماه متوالي 6بيش از پس از آمادگي جهت بهره برداري به علت تعطيل كار يا علل ديگر براي  ساختماني(

ت . در دول باال اسج% نرخ استهالک منعكس در  30ياد شده ، معادل  مورد استفاده قرار نگيرد ،ميزان استهالک آن براي مدت

رفته است ، به مدت زماني كه دارايي مورد استفاده قرار نگ %70اين صورت چنانچه محاسبه استهالک بر حسب مدت باشد ، 

 باقيمانده مدت تعيين شده براي استهالک دارائي در اين جدول اضافه خواهد شد . 

 ی نامشهودداريي ها -5-3

 اي نامشهود ،بر مبناي بهاي تمام شده اندازه گيري ودر حساب ها ثبت مي شود.دارايي ه -3-5-1

 ظار مربوط وستهالک دارايي هاي نامشهود با عمر مفيد معين ،با توجه به الگوي مصرف منافع اقتصادي آتي مورد انتا -3-5-2

 بر اساس نرخ و روش زير محاسبه مي شود:

 روش استهالك  نرخ استهالك  ينوع دارای  

 مستقيم  ساله 3  نرم افزارهاي رايانه اي  

 

 موجودی امالک  -6-3

 موجودی امالک در جريان ساخت  -1-6-3

ست يا اخارج ساخت امالک دربرگيرنده تمام مخارجي است كه به طور مستقيم به فعاليت هاي ساخت قابل انتساب م -3-6-1-1

 نطقي به چنين فعاليتهايي تخصيص داد . بتوان آن را برمبنايي م

ت خارج فعاليت هاي ساخت امالک شامل ) الف ( مخارج تحصيل زمين ، ) ب ( مخارج مستقيم فعاليتهاي ساخم -3-6-1-2

 امالک و ) ج ( مخارج مشترک قابل انتساب به فعاليتهاي ساخت امالک است . 

 روش شناسايي ويژه به هريک از پروژه ها يا واحدهاي براساسمخارج مستقيم ساخت يا برخي مخارج مشترک  -3-6-1-3

 ساختماني تخصيص مي يابد . 



 رود )سهامي عام(گذاري مسكن زايندهشركت سرمايه

 يادداشت هاي توضیحي صورت هاي مالي
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منتفع  به پروژه هايي كه از اين مخارج ، دورهخارج انجام شده پروژه ها طي مساير مخارج مشترک براساس روش  -3-6-1-4

 اختماني تخصيص مي يابد .شده يا انتظار مي رود منتفع شوند ، به هر يک از پروژه ها يا واحدهاي س

ل بهاي اق» خارج ساخت امالک كه به بهاي تمام شده فروش منظور نشده است به عنوان دارايي شناسايي و به   م -3-6-1-5

 اندازه گيري مي شود . « تمام شده و خالص ارزش فروش 

 موجودی واحدهای ساختماني آماده فروش  -2-6-3

شده  هاي تمامباقل » روش ، شامل واحدهاي ساختماني تكميل شده و خريداري شده ، به موجودي واحدهاي ساختماني آماده ف

 منعكس مي شود . « و خالص ارزش فروش 

 ساير موجودی ها -3-6-3

و قطعات  مصرفي ساير موجودي ها شامل موجودي مصالح ساختماني ، تأسيساتي و برقي ، آهن آالت ، ابزارآالت ، و ملزومات

مام شده تني بهاي هر يک از اقالم  مشابه ارزيابي مي شود. در صورت فزو"بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش اقل  "يدكي به

ديها با ده موجوشكاهش ارزش موجودي شناسايي مي شود. بهاي تمام  زياننسبت به خالص ارزش فروش، مابه التفاوت به عنوان 

 بكارگيري روش هاي زير تعيين مي شود : 

 رد استفادهروش مو  شرح

 ميانگين موزون  موجودي مصالح ساختماني

 ميانگين موزون  موجودي مصالح تاسيساتي

 ميانگين موزون  موجودي مصالح برقي

 ميانگين موزون  موجودي آهن آالت

 ميانگين موزون  موجودي ابزارآالت

 ميانگين موزون  موجودي ملزومات مصرفي و قطعات يدكي

 

 هاگذاری سرمايه -7-3

 اندازه گيری

 سرمايه گذاري بلند مدت 

بهای تمام شده به كسر كاهش ارزش انباشته هر یک از  سرمایه گذاری در اوراق بهادار  

 سرمایه گذاریها

 شناخت درآمد

در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومي صاحبان سهام  بلند مدت در سهام شركت ها  سرمایه گذاری های 

 تا تاریخ صورت وضعيت  مالي(شركت سرمایه پذیر )

 در زمان تحقق سود تضمين شده سرمایه گذاری در  سایر اوراق بهادار 
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 ذخيره مزايای پايان خدمت کارکنان  -8-3

می  ورحسابها منظ سبه ودرذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه آخرین حقوق ثابت ومزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان  محا

 شود .

 يکنواختي رويه های حسابداری و روش های محاسباتي مورد استفاده  -9-3

 29/12/1398هي به شش ماهه منت دوره سال مالي شركت تا پايان شهريور ماه بوده و صورت هاي مالي و يادداشتهاي توضيحي براي

 ره هاي قبلبه دو دوره اي به طور يكنواخت نسبت تهيه و ارائه شده است . رويدادهاي حسابداري در تهيه صورت هاي مالي ميان

زارشگري مالي ميان گعنوان تحت  22رعايت شده و نحوه تهيه و ارائه صورت هاي مالي مزبور مطابق با استاندارد حسابداري شماره 

 ي مي باشد .دوره ا

 قضاوت های مديريت در فرآيند بکارگيری رويه های حسابداری و برآوردها -4
 ت در فرآيند بكارگيري رويه هاي حسابداريقضاو -4-1

 ر جاريطبقه بندي سرمايه گذاري ها در طبقه دارايي هاي غي -4-1-1

ا ت طوالني رراي مدهيئت مديره با بررسي نگهداشت سرمايه و نقدينگي مورد نياز ، قصد نگهداري سرمايه گذاري هاي بلند مدت ب

لياتي ت هاي عمن تسهيل در فعاليتوسط شركت نگهداري مي شود و هدف آمستمر دارد . اين سرمايه گذاري ها با قصد استفاده 

 جهت تأمين درآمد و يا رشد سرمايه براي شركت است .

 ضاوت مربوط به برآوردهاق -4-2

مرحله  اريخ صورت وضعيت مالي و مجموع مخارج تخميني بعدي تاتدر تعيين كل مخارج پيمان نه تنها مجموع مخارج تا  -4-2-1

يط پيمان حت شراتتكميل مدنظر قرار گرفته ، بلكه مخارج آتي كارهاي اصالحي ، كارهاي تضميني و هرگونه كارهاي مشابهي كه 

زايش ج آتي ، افز مخارقابل بازيافت نيست ، نيز در محاسبه منظور شده است . در بررسي مخارج تخميني بعدي تا مرحله تكميل و ني

 قيمت مواد و مصالح و ساير مخارج پيمان نيز در نظر گرفته شده است . هاي احتمالي حقوق و دستمزد ،



درآمد های عملیاتی -5

یادداشت
سال مالي منتهي 

1399/06/31به 

سال مالي منتهي به 

1398/06/31

میلیون ریالمیلیون ریال

5-1170,356343,096

5-227,087101,822

197,443444,918
312,28724,670-5درآمد حاصل از فعالیت های پیمانكاری و مدیریت پیمان

209,730469,588

-5-1

تعداد 

کل
متراژکل واحدها

آخرین برآورد کل بهای 

فروش

آخرین برآورد کل 

بهای تمام شده

مبلغ کل واحدهای 

فروش رفته

درصد 

تكمیل
درآمد ساخت 

مبلغ کل واحدهای 

فروش رفته

درصد 

تكمیل
درآمد ساخت 

مبلغ کل 

واحدهای 

فروش رفته

درصد 

تكمیل
درآمد ساخت 

میلیون ریال درصدمیلیون ریال میلیون ریال درصدمیلیون ریال میلیون ریال درصدمیلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال مترمربعواحد

41,133.46151,750143,068159,52487138,786159,52487138,786000 یزد2پروژه فرشته 

656,697.72278,923210,500275,680100275,6804,44610031,570271,23490244,110پروژه باران جنوبي

81,00110098,986----100-----پروژه بهارآزادی

697,831430,673353,568435,204414,466163,970170,356352,235343,096

.برآورد كل بهای فروش بر اساس فروش واحدهای انجام شده و فروش متراژ باقیمانده به نرخ روز انجام گردیده است 5-1-1-
.آخرین برآورد كل بهای تمام شده براساس هزینه های انجام شده و پیش بیني هزینه های باقیمانده انجام گردیده است 5-1-2-
.مي باشد (فیروزه  )كاهش فروش واحدهای ساختماني در جریان ساخت نسبت به دوره مشابه قبل ناشي از عدم فروش واحدهای پروژه تجاری چهارباغ 5-1-3-

فروش واحدهای ساختمانی آماده فروش

(سهامي عام)شركت سرمايه گذاري مسكن زاينده رود 

1399 شهريور 31سال مالي منتهي به 

فروش واحدهای ساختمانی درجریان ساخت

يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي

1399/06/31سال مالي منتهي به 1399انباشته تاپایان سال مالي 
      سال مالي منتهي به      

1398/06/31

درآمد فروش واحدها ی ساختماني درجریان ساخت 

            12



-5-2

مبلغمتراژتعداد واحدمبلغمتراژتعداد واحدمبلغمتراژتعداد واحدنام واحدهای مسکوني
 میلیون ریالمترمربعواحدمیلیون ریالمترمربعواحدمیلیون ریالمترمربعواحد 

:واحدهای ساختمانی تكمیل شده 
217817,5143324.009,011فاز شمالی - باران شهرکرد 

1224,28300.0002147.6518,451تجاری كاروانسرای خمیني شهر
5,2914,6904,690--تعدیل بابت تفاوت متراژ واحدهای فروش رفته نسبت به سندهای صادرشده 

111,23688,121121,41278,681---سایر
320027,087141,560101,822141,560101,822

(5-5یادداشت )

.كاهش فروش واحدهای ساختماني آماده فروش نسبت به دوره مشابه قبل ناشي از عدم وجود واحدهای تکمیل شده جهت فروش مي باشد 5-2-1-
به میلیون ریال: مبالغ : درآمد حاصل از فعالیت های پیمانکاری و مدیریت پیمان  به شرح زیر است 5-3-

درآمد انباشته تا 

1399/06/31تاریخ 

مبلغ صورت وضعیت 

های تایید شده انباشته

بهای تمام شده انباشته تا 

1399/06/31تاریخ 

درآمد 

شناسایي شده

بهای تمام 

شده پیمان

(زیان )سود

 ناخالص

درآمد شناسایي

 شده پیمان

بهای تمام 

شده پیمان

سود

 ناخالص

1,832(247)02,079                -0(125,073)154,679154,679پروژه خیابان و پاركینگ فرشادی 
294(14,549)214,843(10,503)10,505(122,302)133,404133,404پروژه پیمان مدیریت سپهر وحید

1,454(6,294)7,748(1,135)(1,720)585(26,151)28,48428,484پروژه سنگ فرش خیابان چهارباغ عباسي 
0             -0(15)(1,212)1,197(133,783)158,445158,445مسکن مهر شاهین شهر

475,012475,012(407,309)12,287(13,435)(1,148)24,670(21,090)3,580

( 6یادداشت )( 5یادداشت )( 6-2یادداشت )( 5یادداشت )( 6-2یادداشت )

(سهامي عام)شركت سرمايه گذاري مسكن زاينده رود 

1399/06/31سال مالي منتهي به 

ی: فروش واحدهای ساختماني آماده فروش به شرح زیر است 
1398/06/31سال مالي منتهي به 1399/06/31سال مالي منتهي به 

1398/06/31سال مالي منتهي به 

1398/06/31سال مالي منتهي به 

1399 شهريور 31سال مالي منتهي به 
يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي
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-5-4

1398/07/01تا قابل فروش
سال مالی منتهی به 

1399/06/31
باقیمانده1399/06/31

مترمربعمترمربعمترمربعمترمربعمترمربع
: واحدهای ساختماني درجریان ساخت

6,6986,635336,66830پروژه باران جنوبي 
1,6520001,652پروژه تجاری اداری چهارباغ

1,13301,1331,1330 یزد2پروژه فرشته 
5,9930005,993پروژه باغ جنت  
6,3960006,396پروژه گل نرگس

:واحدهای ساختماني تکمیل شده 
10,66410,559010,559105پروژه مسکوني نسیم شهركرد
2,0492,03202,03217پروژه تجاری محتشم كاشان

8,0417,8631788,0410مسکوني باران شمالي 
818784078434تجاری اداری نشاط

0:واحدهای ساختماني خریداری شده
48-4800پروژه تجاری سامان یزد

490222227تجاری كاروانسرای خمیني شهر
43,54227,8731,36729,24114,303

جدول مقایسه ای درآمد و بهای تمام شده امالك فروخته شده5-5-

سود ناخالصبهای تمام شدهدرآمد فروش
درصد سود ناخالص 

به درآمد فروش
درصدمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

:واحد های تکمیل شده 
%17,51414,2943,21918باران فاز شمالي 

%4,2834,28300تجاری كاروانسرای خمیني شهر
-5,291-5,291 تفاوت متراژ واحدهای فروش رفته  

27,08718,5778,51031%
( 5-2یادداشت  )

:واحدهای درجریان ساخت 
%138,786124,46914,31610 یزد2پروژه فرشته 

%31,57030,7158533پروژه باران جنوبي 
170,356155,18415,1699%

197,443173,76123,6790
)(5یادداشت) 6-1یادداشت  )

درآمد عملیاتي به تفکیك وابستگي اشخاص5-6-

مبلغ
درصد نسبت به كل 

درآمدعملیاتي
درصد نسبت به كلمبلغ

میلیون ریالمیلیون ریال

%7,0922%8270اشخاص وابسته
%437,82698%197,443100سایر اشخاص

198,270444,918

(سهامي عام)شركت سرمايه گذاري مسكن زاينده رود 

فروش رفته

1398/06/31سال مالي منتهي به 1399/06/31سال مالي منتهي به 

متراژ قابل فروش و فروش رفته
1399 شهريور 31سال مالي منتهي به 

يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي
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 بهای تمام شده درآمد های عملیاتی   6-

یادداشت 
انباشته تا 

1399/06/31

سال مالي منتهي به 

1399/06/31

سال مالي منتهي به 

1398/06/31

میلیون ریالمیلیون ریال میلیون ریال 

:واحدهای در جریان ساخت  
-3124,469124,469-6 یزد 2 مسکوني  پروژه  فرشته 

3209,55730,715178,842-6 مسکوني  پروژه  باران جنوبي 

87,754--سایر

334,026155,184266,596

: واحدهای  تکمیل شده 
3187,92914,2947,144-6باران فاز شمالي 

-34,2834,283-6تجاری كاروانسرای خمیني شهر

0077,226سایر

192,21218,57784,370

: فعالیت های پیمانکاری 
3125,0730247-5پروژه خیابان و پاركینگ فرشادی 

3122,30210,50314,549-5پروژه پیمان مدیریت سپهر وحید

326,1511,7206,294-5پروژه سنگ فرش خیابان چهارباغ عباسي 

-3133,7831,212-5مسکن مهر شاهین شهر

407,30913,43521,090

933,547187,196372,056

-6-1

یادداشت 
سال مالي منتهي 

1399/06/31به 

سال مالي منتهي به 

1398/06/31

میلیون ریالمیلیون ریال 

59,19040,464 مواد و مصالح مصرفي

121,59813,044-1-6دستمزد مستقیم 

1257,125244,784-1-6سربار 

337,913298,292جمع هزینه های ساخت طي دوره

1631,831600,136-17امالك درجریان ساخت ابتدای دوره 

(631,831)(779,361)1-17امالك درجریان ساخت پایان دوره 

190,383266,597بهای تمام شده كار تکمیل شده طي دوره

219,30859,438-17واحدهای ساختماني تکمیل شده ابتدای دوره 

10,22744,240اضافات كارتکمیل شده طي دوره 

-(34,256)تعدیالت سهم شریك 

(19,308)(11,900)2-17واحدهای ساختماني تکمیل شده در پایان دوره

173,762350,967

( 5-5یادداشت  )

:بهای تمام شده واحدهای ساختماني آماده فروش و امالك درجریان ساخت به شرح زیراست

(سهامي عام)شركت سرمايه گذاري مسكن زاينده رود

1399 شهريور 31سال مالي منتهي به 

يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي
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ی: هزینه های دستمزد مستقیم و سربار ازاقالم زیرتشکیل شده است 6-1-1-

سال مالي منتهي 

1399/06/31به 

سال مالي منتهي به 

1398/06/31

سال مالي منتهي 

1399/06/31به 

سال مالي منتهي 

1398/06/31به 

میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال 

--21,59813,044حقوق و دستمزد و مزایا 

96,608153,581-.صورت وضعیت پیمانکاران

83,46641,001--پروانه ساختماني 

1576,458--انشعابات

25,43311,554--سایر

21,59813,044205,665212,594

16,59111,533--( 7یادداشت ) سربار دفتر فني 

34,86920,657--( 9یادداشت ) سربار مالي 

21,59813,044257,125244,784

( 6-1یادداشت )

-6-1-2

:بهای تمام شده فعالیت های پیمانکاری به شرح زیر مي باشد 6-2-

سال مالي منتهي 

1399/06/31به 

سال مالي منتهي 

1398/06/31به 
میلیون ریالمیلیون ریال 

1,3904,903 مواد و مصالح مصرفي 

11,11815,809سربار 

836378(7یادداشت)سهم هزینه های دفتر فني 

13,34421,090جمع هزینه های ساخت طي دوره  

( 5-3یادداشت  )( 5-3یادداشت  )

-6-2-1

(سهامي عام)شركت سرمايه گذاري مسكن زاينده رود 

1399 شهريور 31سال مالي منتهي به 

انعکاس یافته تحت سرفصل )پروژه های در دست تکمیل ابتدا و پایان دوره شامل سهم شركت از پروژه های مزبور 

.مي باشد ( كه با حسابهای پرداختني تهاتر شده ) و سهم شركاء  (پروژه های در دست تکمیل

دستمزد مستقیم

يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي

سربار

.(9یادداشت) میلیون ریال از هزینه های مالي به بهای تمام شده فعالیت های پیمانکاری منظور شده است 1.757مبلغ 
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-7

یادداشت 
سال مالي منتهي 

1399/06/31به 

سال مالي منتهي به 

1398/06/31
میلیون ریال میلیون ریال 

7-129,23717,840

2,8074,293

3,1912,133

6,4637,320عمدتا حقوق و مزایای اعضای موظف-حقوق و مزایای هیئت مدیره 

2,3851,850حق الزحمه حسابرسي 

16,64214,037

60,72647,473

6-1-1(16,591)(11,533)

6-2(836)(378)

43,29935,562

0افزایش در هزینه های حقوق و دستمزد و مزایا  نسبت به دوره قبل عمدتا مربوط به افزایش های ناشي از قانون كار مي باشد7-1-

كاركنان ، تبلیغات و بازاریابي نسبت به دوره مشابه قبل ناشي از ایجاد هزینه های بازاریابي پروژه فرشته - افزایش هزینه های دفترفروش 7-2-

. در دوره جاری مي باشد 2

(سهامي عام)شركت سرمايه گذاري مسكن زاينده رود 

1399 شهريور 31سال مالي منتهي به 

فعالیت پیمانکاری - سهم  هزینه های دفتر فني 

هزینه های فروش،اداری و عمومی

حقوق و دستمزد و مزایا

استهالك داراییهای ثابت

كاركنان ،تبلیغات و بازاریابي- هزینه های دفتر فروش

سایر

كار درجریان- سهم  هزینه های دفتر فني 

يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي
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-8

سال مالي منتهي به یادداشت

1399/06/31

سال مالي منتهي به 

1398/06/31

میلیون ریال میلیون ریال 

8-113,7564,015

-8-1

-9

یادداشت
سال مالي منتهي 

1399/06/31به 

سال مالي منتهي به 

1398/06/31
میلیون ریال میلیون ریال 

23-252,05957,617
(20,657)(34,869)1-1-6سهم  پروژه های درجریان ساخت 

(677)(1,757)1-2-6سهم  فعالیت پیمانکاری 
15,43336,283

-9-1

-9-2

-10

یادداشت
سال مالي منتهي 

1399/06/31به 

سال مالي منتهي به 

1398/06/31
میلیون ریال میلیون ریال 

19-12511,016

872,87347-12سود حاصل از فروش دارایي

-52درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

36(305)

73,212758

سودحاصل از سپرده های بانکي 

(سهامي عام)شركت سرمايه گذاري مسكن زاينده رود 

1399 شهريور 31سال مالي منتهي به 

هزینه های مالي به نسبت هزینه های انجام شده در واحد های در جریان ساخت و فعالیت های 

.پیمانکاری به پروژه ها تسهیم مي گردد

سایر

هزینه های مالی 

هزینه سود  تسهیالت مالي دریافتي 

سایر هزینه ها

علت افزایش سایر هزینه ها نسبت به دوره قبل پرداخت به شهرداری بابت اخذ پایان كار پروژه تکمیل شده 

.بهارآزادی مي باشد 

سایردر آمدها و هزینه های غیرعملیاتی 

سایر هزینه های عملیاتي

يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي

افزایش سهم پروژه های در جریان ساخت و سهم فعالیت پیمانکاری از هزینه سود تسهیالت مالي دریافتي ناشي از شروع دو 

.و استفاده از تسهیالت مالي جهت دو پروژه یاد شده مي باشد  (گل نرگس و باغ جنت)پروژه جدید 
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سال مالي منتهي به 

1399/06/31

سال مالي منتهي 

1398/06/31به 
میلیون ریالمیلیون ریال

(34,521)58,086

(2,217)(2,200)

(36,738)55,886

57,779(35,525)

-710

57,779(34,815)

23,25822,561
(1,490)(2,217)اثرمالياتي 

21,04121,071

1398/12/291398/06/31

تعدادتعداد

500,000,000500,000,000

عملياتي  (زيان)خالص سود 

غيرعملياتي  (زيان)سود 

ميانگين موزون تعداد سهام عادی

(صرفه جويي مالياتي )-آثار مالياتي زيان  غير عملياتي 

(سهامي عام)شركت سرمايه گذاري مسكن زاينده رود 

1399 شهريور 31سال مالي منتهي به 

اثر مالياتي 

عملياتي  (زيان)سود 

پايه هر سهم  (زيان)مبنای محاسبه سود - 11 

خالص (زيان)سود  

يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي
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 دارایی های ثابت مشهودـ12
(مبالغ به میلیون ریال)

زمین
ساختمان و 

تأسیسات

 ماشین آالت و 

تجهیزات
جمعابزارآالتاثانه و منصوباتوسایل نقلیه

بهای تمام شده 

1398/06/314,61731,1926,4803,2576,2245,59157,362مانده در ابتدای سال مالی منتهی به 

2104429-14075-افزایش

(12)(5)(8)----واگذار شده 

0-----سایر تغییرات

1398/06/314,61731,3326,5553,2576,4265,59057,779مانده در پایان سال مالی منتهی به 

851,1271,7841,6102924,898-افزایش

(11,198)(4)(51)(58)(113)(10,972)-واگذار شده 

1399/06/314,61720,4457,5694,9837,9855,87951,478مانده در  

استهالك انباشته

7,1884,6062,4933,4911,71419,493-1398/06/31مانده در ابتدای سال مالی منتهی به 

1,1666483771,3694083,969-استهالك 

(6)(1)(5)--0-سایر تغییرات

8,3545,2542,8694,8552,12223,455-1398/06/31مانده درپایان سال مالی منتهی به

3,159(49)1,1636502331,162-استهالك

(3,514)(48)(58)(111)(3,296)واگذار شده 

923231772-سایر تغییرات

6,2305,8163,0675,9862,07323,171-1399/06/31مانده در 

1399/06/314,61714,2151,7531,9161,9993,80628,307مبلغ  دفتری در  

1398/06/314,61722,9781,3013881,5713,46834,323مبلغ دفتری درپایان سال مالی  منتهی به 

یادداشتشرح
بهای تمام شده

میلیون ریال

استهالك انباشته

میلیون ریال

ارزش دفتری 

میلیون ریال

بهای فروش

میلیون ریال

سود 

میلیون ریال

110,9723,2967,67679,80072,124-8-12 ساختمان دفتر مركزی شركت38%

2658580320320 ل 796خودرو نیسان پالك شهرباني 

83830427427یك دستگاه بتونیر

11,1143,4387,67680,54772,871

از دفترمركزي% 38 به منظور توسعه ي كسب و كار شركت و جذب سرمایه گذاري ، 99/06/18 مورخ 4979ـ طي سال مالي مورد گزارش و براساس مزایده انجام شده در روزنامه دنياي اقتصاد به شماره 12ـ8ـ1  

ب. فروخته شد (سهامي خاص)شركت براساس ارزیابي و كارشناسي انجام شده به شركت سرمایه گذاري مسكن البرز 

:دارایي های ثابت فروخته شده به شرح زیر است  - 12-8

(سهامي عام)شركت سرمايه گذاري مسكن زاينده رود 

.مي باشد...  دستگاه كپي ، گوشي مبایل و 2 دستگاه كامپیوتر ، 3 میلیون ریال بابت خرید 1.610اضافات اثاثه و منصوبات جمعا  به مبلغ  -12-5

.  میلیون ریال به دلیل غیرقابل استفاده بودن اموال طبق گزارش اموال گرداني بوده است 226سایر تغییرات دارایي ثابت به مبلغ  - 12-7

.مي باشد ...  میلیون ریال افزایش ماشین آالت بابت خرید دیزل ژنراتور، التروپمپ ،تابلو برق و 1.127مبلغ  -12-3

. لیتری موتورخانه و لنز دوربین های ساختمان دفتر مركزی مي باشد 200 میلیون ریال افزایش ساختمان بابت خرید منبع 85مبلغ  -12-2

.   میلیون ریال در مقابل خطرات احتمالي ناشي از آتش سوزی  ، سیل و زلزله از پوشش بیمه ای برخورداراست 45.660دارایي های ثابت مشهود شركت تاارزش  -12-1

. میلیون ریال بابت خرید یك دستگاه وانت مزدا و انجام تعمیرات اساسي جهت دودستگاه خودروی پراید شركت مي باشد1.784اضافات وسایل نقلیه به مبلغ  -12-4

يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي
1399 شهريور 31سال مالي منتهي به 

. میلیون ریال افزایش ابزارآالت بابت خرید پرژكتور ، دریل و یکدستگاه فرز مي باشد 282مبلغ  -12-6
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دارایی های  نامشهود13-
(مبالغ به میلیون ریال)

 نرم افزار 

رایانه ای

 حق االمتیاز 

تلفن

 حق االمتیاز 

برق
 جمع

بهای تمام شده 

1397/7/11,030124521,206مانده در 

123-1230افزایش

1398/06/311,153124521,329مانده در 

1399/06/311,153124521,329مانده در 

استهالك انباشته 

1397/07/0150200502مانده در 

32400324استهالك 

1398/06/3182600826مانده در 

23000230استهالك

1399/06/311,057001,056مانده در 

1399/06/319612452273مبلغ  دفتری در 

1398/06/3132712452503مبلغ دفتری در 

 سرمایه گذاری های بلند مدت14-
 سرمایه گذاری در سهام سایر شركت ها 14-1-

1398/06/31

تعداد سهامياد داشت
درصد سرمایه 

گذاری

/ بورسي

غیربورسي
بهای تمام شده

كاهش ارزش 

انباشته
مبلغ دفتریمبلغ دفتری

میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال 

1,0001,000-1,000غیر بورسي1,000,0001

9696-96غیر بورسي14-226,95024/5

1,096-1,0961,096

-14-2

1399/06/31

.  با توجه به اينکه شرکت آرمان شهر شيخ بهايي در حال انحالل است و نفوذ قابل مالحظه ايي در شرکت مزبور وجود ندارد ، لذا صورت های مالي مجموعه ارائه نشده است 

شرکت بازرگاني سرمايه گذار ی مسکن 

شرکت آرمان شهر شيخ بهايي

(سهامي عام)شركت سرمايه گذاري مسكن زاينده رود 

1399 شهريور 31سال مالي منتهي به 
يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي

    21



-15
1399/06/311398/06/31یادداشت

میلیون ریال میلیون ریال 

111,25015,850-15وجوه بانکي مسدود شده  
8,292310سپرده رهن 

140-سپرده موقت انشعابات
19,54216,300

(14,950)(11,250)2-23انتقال وجوه بانکي مسدود شده  به تسهیالت 
8,2921,350

-15-1

-16
1399/06/311398/06/31یادداشت 

میلیون ریالمیلیون ریال

155,42035,933-16خرید مواد و مصالح
290040,086-16پیمانکاران

37403,357-16(سهامي خاص)شركت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار - شركت های گروه 
2,1761,455(قلم15)سایر 

59,23580,831

-16-1

-16-2

.(31-3یادداشت )پیش پرداخت به شركت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار بابت اجرای پروژه باران جنوبي مي باشد 16-3-

علت افزایش پیش پرداخت خرید مواد و مصالح  نسبت به ابتدای دوره عمدتا به دلیل  مبالغ پرداختي بابت خرید اقالم 

.استراتژیك پروژه مشاركتي چهارباغ باال و خرید میلگرد بابت پروژه گل نرگس و باغ جنت میباشد

پیش پرداخت به پیمانکاران  مربوط به مبالغ پرداختي بابت قراردادهای درحال اجرامیباشدكه از محل صورت وضعیت 

.های آتي  قراردادهای مربوط مستهلك میگردد

(سهامي عام)شركت سرمايه گذاري مسكن زاينده رود 

1399 شهريور 31سال مالي منتهي به 

 سایر دارایی ها 

پیش پرداخت ها 

. ميليون ریال وجوه مسدودي ، سپرده نزد بانک سينا شعبه چهارباغ باال به عنوان پشتوانه تسهيالت دریافتي  مي باشد 11250 مبلغ 

يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي
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 موجودی امالك17-
1398/06/31یادداشت 

خالصخالص كاهش ارزشبهای تمام شده
میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

779,361631,831-1779,361-17امالك در جریان ساخت

11,90019,308-211,900-17واحدهای ساختماني آماده فروش

59,1015,469-359,101-17سایر موجودی ها

850,361-850,361656,608

1399/06/31

(سهامي عام)شركت سرمايه گذاري مسكن زاينده رود 

1399 شهريور 31سال مالي منتهي به 

يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي
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ـ پروژه های در دست تكمیل17ـ1

مبلغتعدادسهم شریكسهم شركتآورده شركاء سهم شركتنام پروژه

درصدمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالواحدمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالواحد

0100-00-(31,658)27,343-65210,5004,315بلوك جنوبي -  مسکوني باران شهركرد

569,39288(424,260)21993,652--21871,096527,411424,26041,981(مشاركتي )  تجاری و اداری چهارباغ 

66687          -0666(34,256)(124,469)4143,06751,65234,25673,484(مشاركتي )2مسکوني  فرشته یزد 

149,07315(332,358)29481,431--301,291,67047,952286,258147,221(مشاركتي )مسکوني باغ جنت 

60,23015-5360,230--59,730-53941,672499(مشاركتي )مسکوني گل نرگس 

1733,458,005631,831744,774349,758(156,127)(34,256)1031,535,979(756,618)779,361

( 22-1یادداشت  )( 22-1یادداشت  )( 22-1یادداشت  )( 22-1یادداشت  )( 22-3یادداشت  )

.مي باشد (شامل بهای كارشناسي زمین و سهم عوارض پرداختي ) میلیون ریال مربوط به سرمایه گذاری  شركاء در پروژه های مشاركتي چهارباغ باال و باغ جنت  756.618آورده شركاء به مبلغ  - 17-1-1  

(سهامي عام)شركت سرمايه گذاري مسكن زاينده رود 

يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي

1398 شهريور 31سال مالي منتهي به 

تعداد كل 

سهم 

شركت

آخرین برآورد مخارج  

سهم -ساخت پروژه 

شركت

مخارج انجاممخارج انباشته در ابتدای سال مالي

 شده طي سال

انتقال به بهای تمام شده واحد های واگذار 

تعدیالت/ شده یا كارتکمیل شده 

مانده در پایان

آورده شركاء دوره مالي

مانده در پایان

سهم -  دوره مالي

شركت

درصد پیشرفت فیزیکي

  24



واحدهای ساختمانی آماده فروش17-2-

مبلغمتراژتعداد واحدمبلغمتراژتعداد واحد

میلیون ریالمترمربعدستگاهمیلیون ریالمترمربع دستگاه

:واحدهای ساختمانی تكمیل شده 

11052461105246مسکوني نسیم  شهركرد
117140117140 تجاری محتشم كاشان 

2498,2781273,995تجاری كاروانسرا خمیني شهر    
21844,068000مسکوني و تجاری باران شمالي               

000130943مسکوني و تجاری باران جنوبي           
1483,7051483,705 تجاری سامان امیر چخماق یزد   

1342,8711342,871تجاری اداری نشاط               
843719,308626111,900

( 6-1یادداشت )( 6-1یادداشت )

سایر موجودیها17-3-

1399/06/311398/06/31
میلیون ریالمیلیون ریال

2,5543,231لوازم تأسیساتي و بهداشتي
1,370297مصالح ساختماني

407398لوازم الکتریکي
54,625102آهن آالت 

1171,408لوازم و ملزومات مصرفي
1216ابزارآالت

1717لوازم یدكي
59,1015,469

  میلیارد ریال  در مقابل خطرات ناشي از آتش سوزی بیمه شده وامالك درجریان ساخت و 11سایر موجودیها تا ارزش 17-3-1-

.واحدهای ساختماني آماده فروش فاقد پوشش بیمه مي باشند

(سهامي عام)شركت سرمايه گذاري مسكن زاينده رود 

1398/06/31مانده در 

1399 شهريور 31سال مالي منتهي به 

1399/06/31مانده در

يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي
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-18
:دریافتني های كوتاه مدت 18-1-

1399/06/311398/06/31یادداشت 
میلیون ریال میلیون ریال 

تجاری 
1172,924309,444-1-18سایر اشخاص -اسناد دریافتنی 

حسابهای دریافتنی 
:اشخاص وابسته

377377شركت سرمایه گذاری مسکن پردیس 
22شركت سرمایه گذاری مسکن تهران

10,87370(سهامي خاص)شركت نوین پایدار
11,252449

سایر اشخاص 
18,75228,084سپرده حسن انجام كار دریافتني 

213,89633,201-1-18خریداران واحد های واگذار شده 
8,8378,287پیاده رو سازی چهارباغ-سازمان نوسازی و بهسازی شهر اصفهان

31,04435,004(قلم22)سایر 
72,528104,577
256,705414,469

:كسر میشود
(71,888)(62,286)2-18اسناد دریافتني بلند مدت

(27,123)(20,738)3-1-18پیش دریافت خریداران واحدها
173,681315,458

سایر دریافتتنی ها
حسابهای دریافتنی 

اشخاص وابسته
-48(سهامي خاص ) سرمایه گذاری مسکن البرز

-52(سهامي خاص)بازرگاني سرمایه گذاری مسکن 
-329(سهامي خاص)مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن 

سایر اشخاص 
10,29610,198سپرده بیمه دریافتني 

4,3482,409(وام و مساعده)كاركنان
-42,152-1-18عوارض و مالیات ارزش افزوده 

2,660(شركت در مناقصه و مزایده  )سایر سپرده ها 
2,5981,479(قلم39)سایر 

19,82316,746
193,503332,204

-18-1-1

(سهامي عام )شركت سرمايه گذاري مسكن زاينده رود 

1399 شهريور 31سال مالي منتهي به 

دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

 فقره چك دریافتي از مشتریان مي باشد كه تا تاریخ تهیه این 346 میلیون ریال ، مربوط به172.924مانده اسناد دریافتني تجاری به مبلغ 

. میلیون ریال آن وصول گردیده است5.328یادداشت ها مبلغ  

يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي
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-18-1-2

1399/06/311398/06/31یادداشت
میلیون ریال میلیون ریال 

15,26611,470-2-1-18پروژه خواجه نظام الملك
15,93511,052-2-1-18پروژه نشاط 

5,62614,357سایر
16,82736,879              جمع 

(3,678)(2,931)واریزیهای نامشخص خریداران
13,89633,201

-18-1-2-1

-18-1-3

-18-2
1399/06/311398/06/31یادداشت

میلیون ریال میلیون ریال 
1862,28671,888

1399 شهريور 31سال مالي منتهي به 
يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي

(سهامي عام )شركت سرمايه گذاري مسكن زاينده رود 

 میلیون ریال مانده حساب پیش دریافت فروش واحد های دردست تکمیل پس از 20.738در پایان دوره مالي مبلغ 

با اسناد دریافتي از خریداران  ("خالصه اهم رویه های حسابداری"  3-2بر اساس یادداشت )كسروثبت درآمد تحقق یافته

 .(27یادداشت )واحد های واگذار شده تهاتر گردیده است 

:مانده بدهي خریداران واحد های واگذارشده بر اساس پروژه ها به شرح زیر مي باشد 

 میلیون ریال از مبالغ فوق  ، به ترتیب از مطالبات پروژه های خواجه نظام الملك ونشاط مربوط به 5.745 و 5.043مبالغ 

 واحد از پروژه نشاط به شركت ماشین سازان پایدار قرن در قبال  بهای 1 واحد از پروژه خواجه نظام الملك و 1واگذاری 

. دستگاه پله برقي پروژه چهارباغ  بوده  كه در نیمه دوم سال مالي  قابل نصب مي باشد 10

:دریافتني های بلند مدت 

تجاری
اسناد دریافتني خریداران واحد ها
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موجودی نقد19-

1399/06/311398/06/31یادداشت 

میلیون ریال میلیون ریال 

19-113,88310,424

-19-1

سرمایه20-

درصد مالكیتتعداد سهامدرصد مالكیتتعداد سهام

331,907,57066.3815387,039,38477.4079(سهامي عام)شركت گروه سرمایه گذاری مسکن 

8,992,6911.798500شخص حقیقي 

7,000,9491.400200شخص حقیقي 

12,5000.002512,5000.0025

4,7760.00104,7760.0010(سهامي خاص )شركت سرمایه گذاری مسکن البرز 

2,6250.00052,6250.0005

2,6250.00052,6250.0005

152,076,26430.4153112,938,09022.5876سایر  سهامداران 

500,000,000100500,000,000100

اندوخته قانونی21-

 ميليون ريال از محل سود قابل 1.052 اساسنامه  مبلغ  69 وماده 1347 اصالحيه قانون تجارت مصوب سال 238 و 140 در اجرای مفاد مواد 

 درصد سرمايه 10 به موجب مفاد مواد ياد شده تا رسيدن مانده اندوخته  قانوني به 0تخصيص  سالهای قبل ، به اندوخته قانوني منتقل شده است 

 اندوخته قانوني قابل انتقال به سرمايه نمي باشد و جز 0شرکت ، انتقال يک بيستم از سود خالص هرسال به اندوخته فوق ا لذکر الزامي است 

.درهنگام انحالل شرکت ، قابل تقسيم بين  سهامداران  نيست 

(سهامي خاص )شركت بازرگاني سرمایه گذاری مسکن 

(سهامي خاص )شركت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن

(سهامي خاص )شركت پارس مسکن سامان

(سهامي عام)شركت سرمايه گذاري مسكن زاينده رود 

1399 شهريور 31سال مالي منتهي به 

 ریالي عادی  با نام تمام پرداخت شده 1000 میلیون سهم 500 میلیارد ریال ، شامل 500  مبلغ 1399/06/31سرمایه شركت در تاریخ 

.مي باشد

1399/06/311398/06/31

يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي

موجودی نزد بانکها

 میلیون ریال  نزد شعب مختلف بانك های مسکن ، ملي ، ملت ، سرمایه ،صادرات، سپه و سینا 13.883موجودی نزد بانك ها به مبلغ 

میلیون ریال دریافت و در سرفصل سایر درآمد ها و هزینه های 251الزم به ذكر است سود حاصل از حسابهای پشتیبان به مبلغ. میباشد

.منظور گردیده است (10یادداشت )غیرعملیاتي 

:.تركیب سهامداران در تاریخ صورت وضعیت مالي به شرح زیر است 
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-22
پرداختني های كوتاه مدت

1399/06/311398/06/31یادداشت 
میلیون ریالمیلیون ریال 

تجاری 
33,41214,267-22اسناد پرداختني 

حسابهای پرداختنی 
سایر اشخاص

418,44131,099-22فروشندگان مصالح و پیمانکاران 
21,85345,366

سایر پرداختنی ها
-13,349اسناد پرداختنی 
1347,000اشخاص وابسته 

14,0551,040سایر اشخاص
27,5398,040

حسابهای پرداختنی 
اشخاص وابسته

574,60942,835-22(سهامي عام)شركت گروه سرمایه گذاری مسکن 
273(سهامي خاص )شركت پویا نوین پارس 

434768(سهامي خاص )شركت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن-سپرده حسن انجام كار
8,3478,793

4,1734,396(سهامي خاص )شركت نوین پایدار-سپرده حق بیمه 
302376(سهامي خاص )شركت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن-سپرده حق بیمه 

سایر اشخاص 
1,101745حقوق و دستمزد -حق بیمه های پرداختني 
2650مالیات حقوق پرداختني

2540ذخیره مرخصي
34,32318,195سایر اشخاص - سپرده حق بیمه پیمانکاران 

39,53341,670
3500سپرده دریافتي شركت در مناقصه

611,55727,848-22هزینه های پرداختني پروژه ها
10,0897,612حقوق و مزایای پرداختني 

21,78922,457( قلم56)سایر 
207,126175,968
256,518229,374

(سهامي عام)شركت سرمايه گذاري مسكن زاينده رود 

1399 شهريور 31سال مالي منتهي به 

پرداختني های تجاری وسايرپرداختني ها
-22-1

سایر اشخاص-سپرده حسن انجام كار 

(سهامي خاص )شركت نوین پایدار-شركت های گروه -سپرده حسن انجام كار

يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي
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-22-3

:بدهي به فروشندگان مواد و مصالح و پیمانکاران به شرح زیر است22-4-
1399/06/311398/06/31
میلیون ریالمیلیون ریال 

1,3686,209شرکت نيروسان
1,5222,619مجتمع سنگ مختاری- عبدالحسين مختاری 

2,0781,789سرمايه گذاری عمران و توسعه اوج سپهر
7,2990شرکت توسعه ساختمان و بتن همدانيان

6,17420,482(قلم9)ساير 
18,44131,099

:گردش حساب شركت گروه سرمایه گذاری مسکن به شرح زیر است 22-5-
1399/06/311398/06/31
میلیون ریال میلیون ریال 

42,8353,554مانده ابتدای دوره 
34,44734,394
(2,673)4,887

74,60942,835مانده پایان دوره

:هزینه های پرداختني پروژه ها به شرح زیراست22-6-
1399/06/311398/06/31
میلیون ریال میلیون ریال 

11,5200باران جنوبي
3627,848ساير

11,55727,848

-22-6-1

-22-7

شركت رویه های مدیریت ریسك را وضع مي كند تا اطمینان .  روز است 20میانگین دوره اعتباری در مورد خرید مصالح ساختماني 22-8-

.حاصل شود كه كلیه پرداختني ها براساس شرایط اعتباری توافق شده، پرداخت مي شود 

  قطعي و پرداخت شده است ، مضافا 1396به موجب رسیدگي های انجام شده توسط سازمان تامین اجتماعي، حق بیمه  تا پایان سال 

 توسط سازمان تامین اجتماعي رسیدگي صورت پذیرفته لیکن  تا تاریخ تنظیم این یادداشت نتیجه آن مشخص 1397جهت سال مالي 

. به بعد مي باشد 1397حق بیمه های پرداختني مربوطه به حق بیمه سال مالي . نگردیده است 

هزینه پرداختني باران جنوبي بابت باقیمانده قرارداد شركت نوین پایدار مي باشد كه تا پایان دوره مالي صورت وضعیت قطعي ارائه نگردیده 

.است 

ساير

(سهامي عام)شركت سرمايه گذاري مسكن زاينده رود 

1399 شهريور 31سال مالي منتهي به 

وجوه دريافتي

 فقره چك با سررسید كوتاه مدت بوده و بابت مطالبات 17میلیون ریال شامل 19.946اسناد پرداختني به مبلغ

.پیمانکاران و فروشندگان مصالح پرداخت شده است

يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي
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-23

جمع بلندمدت جاری جمع بلندمدتجاری 
میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

82,27386,904169,177190,89238,848229,740تسهیالت دریافتی

-23-1

-23-1-1

1399/06/311398/06/31یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریال

45,00058,946بانک ها
176,084202,058اشخاص وابسته 

221,084261,004
(14,950)(11,250)15سپرده های سرمایه گذاری

(16,314)(40,658)2-23سود و کارمزدسنوات آتی 
169,177229,740

(38,848)(86,904)حصه بلند مدت 
82,273190,892حصه جاری 

-23-1-2

1399/06/311398/06/31

میلیون ریالمیلیون ریال

221,084160,173درصد18
061,670درصد24
039,161درصد27

221,084261,004
-23-1-3

یادداشت
اصل وسود تحقق 

یافته

سودو 

کارمزدآتی
اصل وسود وکارمزد

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

82,27323,259105,532
86,90417,399104,303

23-2169,17740,658209,834

-23-1-41399/06/31

میلیون ریال

217,732سفته  وسپرده
217,732

(شرکت گروه سرمایه گذاری مسكن)توثیق سهام 

:به تفکیك نوع وثیقه 

:به تفکيک زمان بندی پرداخت 

:به تفکیك نرخ سود و كارمزد 

:تسهیالت دریافتي برحسب مباني مختلف به  شرح زیر مي باشد 

:به تفکیك  تامین كنندگان تسهیالت 

1400/06/31پس 
1400/06/31تا  

(سهامي عام)شركت سرمايه گذاري مسكن زاينده رود 

1399 شهريور 31سال مالي منتهي به 
تسهیالت مالی 

1399/06/311398/06/31

يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي
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-23-2

1398/06/31جمعبانک سینابانک صادراتشرح

باران فروش اقساطیبارانفرشتهفرشته

میلیون ریال میلیون ریال 28312791114027510174127911110713335610055-66040464560073362197111143356101171279111107053356شماره تسهیالت

10,86046,9737,25039,160061,669019,57459,203244,689382,459مانده ابتدای سال مالی 

000029,699047,1600076,859154,604دریافت طی سال مالی 

9199,109982,9398,9546,49014,21834,11915,12291,96873,931سود وکارمزد 

(255,621)(89,004)(17,954)(10,583)(998)(26,200)(3,238)(12,200)(7,186)0(10,646)اصل- باز پرداخت طی سال 

(94,369)(103,427)(9,652)(6,700)(707)(41,960)(2,132)(29,899)(162)(11,082)(1,133)فرع- باز پرداخت طی سال 

045,0000033,283059,67236,41046,718221,084261,004

(16,314)(40,658)(6,583)(15,218)(12,818)0(6,038)-000سود سنوات آتی 

(14,950)(11,250)----0--(11,250)              - (10یادداشت  )وجوه مسدود شده بانكی 

033,7500027,245046,85421,19240,136169,177229,740

(38,848)(86,904)(18,347)(19,328)(32,440)-(16,788)---0حصه بلند مدت 

033,7500010,456014,4141,86421,78882,273190,892حصه کوتاه مدت

مشارکت مدنیمشارکت مدنیمشارکت مدنیمشارکت مدنیمشارکت مدنیمشارکت مدنیمشارکت مدنیمشارکت مدنینوع وام

%18%18%18%24%18%27%18%18%18نرخ سود

سفته و سپردهسفته و سپردهسفتهسفتهتوثیق سهامسپردهسند مالكیتنوع وثیقه

-21-3

 (اشخاص وابسته)بانک مسكن 

تاالر

لذا از تسهیالت . میلیون ریال  سپرده سرمایه گذاری بدون سود بوده كه با توجه به اینکه شركت در استفاده از آن سپرده محدودیت دارد 11ر250 میلیون ریال از بانك سینا مستلزم ایجاد 45.000تسهیالت دریافتي  به مبلغ  

.مي باشد% 24 با در نظرگرفتن وجوه مسدود شده بانکي بالغ بر 33621971مالي مذكور كسر وبه صورت خالص ارائه شده است همچنین نرخ موثربهره وام اخذ شده از بانك سینا با شماره  تسهیالت 

(سهامي عام)شركت سرمايه گذاري مسكن زاينده رود 

يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي

1399 شهريور 31سال ماي منتهي  به 

:به شرح زیراست (تسهیالت)تغییرات حاصل از جریان های نقدی و تغییرات غیر نقدی دربدهی های حاصل از فعالیت های تامین مالی 

میلیون ریال-1399/06/31
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ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان24-

:گردش حساب مزبور طي سال به شرح زیر است 

1399/06/311398/06/31یادداشت

میلیون ریال میلیون ریال 

11,7388,066مانده در ابتدای سال 

(535)(263)1-24پرداخت شده طي سال 

24,8874,207-24ذخیره تأمین شده طي سال 

16,36211,738مانده در پایان سال 

-24-1

-24-2

(سهامي عام)شركت سرمايه گذاري مسكن زاينده رود 

1399 شهريور 31سال مالي منتهي به 

كاهش پرداخت شده طي دوره مالي نسبت به سال مالي قبل ، ناشي از كاهش تعداد پرسنل بازنشسته و بازخرید شده   مي 

.باشد 

يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي

كاهش ذخیره تأمین شده نسبت به سال مالي قبل ناشي از عدم اعمال افزایش قانوني حقوق و دستمزد اعالم شده توسط 

 و پس از اعالم افزایش حقوق 1399/06/31وزارت كار و رفاه اجتماعي مي باشد كه در نیمه دوم سال مالي منتهي به 

.توسط وزارت مذكور و افزایش احکام حقوقي پرسنل اعمال خواهدشد 
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مالیات پرداختنی 25-

میلیون ریال-1398/06/31

ابرازی (زیان)سودسال مالي
درآمد مشمول مالیات

ابرازی (زیان )
نحوه تشخیصمانده پرداختني مانده پرداختني پرداختي قطعي و جرایمتشخیصيابرازی

قطعي- رسیدگي به دفاتر1396/06/31-1,600

در حال رسیدگي-------1397/06/31

رسیدگي نشده1,4901,490---1398/06/310

1399/06/3123,258        2,217---2,217-

3,7073,090

-25-2

-25-3

-25-4

-25-5

 قانون مالیات های مستقیم مي باشد كه شركت براساس قراردادهای منعقده و 59 ماده 2 بابت تفاوت مبنای محاسبه تبصره 1396/06/31علت اختالف مالیات ابرازی وقطعي مالیات بردرآمد عملکرد سال مالي منتهي به  

.اقدام به محاسبه مالیات كرده اند( 000مشاوره و بازاریابي  و)مسئولین مالیاتي براساس بهای كارشناسي روز و احتساب هزینه های برگشتي 

 و  با در نظر گرفتن معافیت های مالیاتي 1394/04/31 و اصالحات بعدی تا تاریخ 1366/12/03 قانون مالیات های مستقیم مصوب 105 و 77 و 59 براساس مفاد مواد 1398/06/31مالیات عملکرد سال مالي منتهي به 

 صادر شده لذا مالیات سال 1395تماماٌ قبل از سال (كه تعدادی از واحدهای آن فروش رفته )با توجه به اینکه پروانه های اخذ شده بابت پروژه های درجریان  و تکمیل شده . محاسبه  و ذخیره الزم منظور شده است 

 قانون مالیات های مستقیم نمي باشد1394/4/31 اصالحیه 77 مطابق مفاد مواد 1398/6/31مالي منتهي به 

(سهامي عام)شركت سرمايه گذاري مسكن زاينده رود 

1399 شهريور 31سال مالي منتهي به 

ـ   میلیون ریال1399/06/31

مالیات

.  ذخیره ای بابت مالیات بر درآمد عملکرد در حساب ها منظور نشده است 1397/06/31به دلیل زیان ابرازی جهت سال مالي منتهي به 

يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي

.   قطعي و تسویه شده است 1397 شهریور31مالیات بر درآمد شركت برای كلیه سالهای قبل از سال مالي منتهي به 25-1-

با توجه به اینکه پروانه های اخذ شده بابت پروژه های درجریان  و تکمیل شده .محاسبه و در حسابها منظور گردیده است 105 و 77 و 59 بر اساس مفاد ماده 1399/06/31مالیات عملکرد جهت سال مالي منتهي به 

. قانون مالیات های مستقیم نمي باشد1394/4/31 اصالحیه 77  و سال جاری مطابق مفاد مواد 1398/6/31 صادر شده لذا مالیات سال مالي منتهي به 1395تماماً قبل از سال (كه تعدادی از واحدهای آن فروش رفته )
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-26

1399/06/311398/06/31

میلیون ریال میلیون ریال 

: مانده پرداخت  نشده 

1398/06/311,505 سال مالي منتهي به 

1396/06/3192916,368 سال مالي منتهي به 

1395/06/3170829,636 سال مالي منتهي به 

1394/06/3198039,268 سال مالي منتهي به 

1393/06/311,1201,140 سال مالي منتهي به 

5,24286,412

:مانده سود سهام پرداختني به تفکیك سهامداران به شرح زیر است 26-1-

1399/06/311398/06/31یادداشت

میلیون ریال میلیون ریال اشخاص وابسته

31-387978,731

1,910-3-31(سهامي خاص)شركت پویا نوین پارس

4,3645,771

5,24286,412

-26-1-1

سود سهام پرداختنی 

(سهامي عام)شركت سرمايه گذاري مسكن زاينده رود 

1399 شهريور 31سال مالي منتهي به 

 1397/06/31شایان ذكر اینکه عملکرد سال مالي منتهي به .  ریال بوده است 5  مبلغ 1398/06/31سود نقدی هر سهم در سال مالي منتهي به 

.منجر به زیان گردیده لذا تقسیم سود در سال مالي مذكور صورت نگرفته است 

سایر سهامداران

(سهامي عام)شركت گروه سرمایه گذاری مسکن

يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي
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پیش دریافت ها -27

1399/06/311398/06/31یادداشت
میلیون ریال میلیون ریال 

20,73827,123پيش دريافت فروش واحد ها 

170,05050,000پيش دريافت پروژه باغ جنت و موژان

1,233-مسکن مهر شاهين شهر- ساير

190,78878,356

(27,123)(20,738)3-1-18تهاتر پيش دريافت فروش واحد ها با اسناد دريافتني : کسر مي شود

170,05051,233

(سهامي عام)شركت سرمايه گذاري مسكن زاينده رود 

1399 شهريور 31سال مالي منتهي به 

يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي
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نقد حاصل از عمليات28-

سال مالي منتهي به

1399/06/31

سال مالي منتهي به

1398/06/31

میلیون ریال میلیون ریال 

21,04121,071خالص  (زیان)سود 
تعدیالت

2,2171,490هزینه مالیات بر درآمد
52,05957,617هزینه های مالي

(47)(80,547)سود حاصل از فروش دارائیهای ثابت مشهود
4,6253,672خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان

3,3894,292استهالك دارائیهای غیر جاری
(1,016)(251)سود حاصل از سپرده بانکي

2,53287,079
155,46440,616دریافتني های عملیاتي  (افزایش)كاهش

(12,340)(193,753)موجودی امالك (افزایش )كاهش 
(24,853)21,596پیش پرداخت ها (افزایش)كاهش 
27,14459,658پرداختني ها (كاهش)افزایش 

118,81750,000افزایش  پیش دریافت ها
3,200(6,942)كاهش  سایر داراییها

124,858203,360نقد حاصل از عملیات

معامالت غير نقدي29-

:معامالت غير نقدي عمده طي دوره به شرح زیر است 

سال مالي منتهي به

1399/06/31

سال مالي منتهي به

1398/06/31

میلیون ریالمیلیون ریال

-79,800دفتر مركزی شركت% 38فروش 

58,739.جایگزیني وام های جاری به بلندمدت 

79,80058,739

(سهامي عام)شركت سرمايه گذاري مسكن زاينده رود 

1399 شهريور 31سال مالي منتهي به 
يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي
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 ام(رود )سهامي عگذاري مسكن زايندهشركت سرمايه

 يادداشت هاي توضیحي صورت هاي مالي

 1399شهريور  31سال مالي منتهي به 

 

38 

 

  مدریت سرمایه و ریسک ها -30

 مدیریت سرمایه -30-1

 هينه سازيبطريق  ازده ذينفعان ازشركت سرمايه خود را مديريت ميكند تا اطمينان حاصل كند در حين حداكثر كردن ب

لكانه قوق ماحتعادل بدهي و سرمايه، قادر به تداوم فعاليت خواهد بود. ساختار سرمايه شركت از خالص بدهي و 

رض هيچگونه بدون تغيير باقي مانده است و شركت در مع 1397مالي ل مي شود. استراتژي كلي شركت از سال تشكي

 الزامات سرمايه  تحميل شده از خارج از شركت نيست.            

ز اين كميته مديريت ريسك شركت، ساختار سرمايه شركت را شش ماه يكبار بررسي ميكند. به عنوان بخشي ا

 سبت اهرميت يك نته، هزينه سرمايه و ريسكهاي مرتبط با هر طبقه از سرمايه را مدنظر قرار ميدهد. شركبررسي،كمي

ست. نسبت درصد دارد كه به عنوان نسبت خالص بدهي به حقوق مالكانه تعيين شده ا 100تا  50 ميزانهدف به 

 باالي محدوده هدف بوده است . %102ا نرخ ب 31/06/1399 در اهرمي

 

 نسبت اهرمی -30-1-1

 :به شرح زير است دورهنسبت اهرمي در پايان 

   

سال مالي منتهي 

  31/06/1399به 

سال مالي منتهي 

 31/06/1398به 

 جمع بدهيها
 

621.056  611.587 

 موجودي نقد
 

(13.883)   (10.424)  

 خالص بدهي
 

607.173  601.163 

 حقوق مالكانه
 

596.649  577.640 

 به حقوق مالكانه )درصد(نسبت خالص بدهي 
 

102%   104%  

 

 

 

 

 

 



 ام(رود )سهامي عگذاري مسكن زايندهشركت سرمايه

 يادداشت هاي توضیحي صورت هاي مالي

 1399شهريور  31سال مالي منتهي به 
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 اهداف مدیریت ریسک مالی -30-2

 ظارت ونالمللي و  كميته مديريت ريسك شركت، خدماتي براي دسترسي هماهنگ به بازارهاي مالي داخلي و بين

حسب  پذيري را بر مديريت ريسكهاي مالي مربوط به عمليات شركت از طريق گزارشهاي ريسك داخلي كه آسيب

رخ ارز و نريسك  درجه و اندازه ريسكها تجزيه و تحليل ميكند، ارائه ميكند. اين ريسكها شامل ريسك بازار )شامل

ها و ريسك سايرقيمتها(، ريسك اعتباري و ريسك نقدينگي ميباشد. كميته مديريت ريسك شركت كه بر ريسك

مديره  كاهش دهد، به صورت فصلي به هياتپذيري از ريسكها را  سياستهاي اجرا شده نظارت ميكند تا آسيب

فروش  نياز و تأمين به موقع مصالح موردگزارش ميدهد. شركت به دنبال حداقل كردن اثرات اين ريسكها از طريق 

برسان سط حساپذيري، تو است. رعايت سياستها و محدوديتهاي آسيب واحدها در قالب كنترل و ابالغ آئين نامه ها

 بررسي ميشود.داخلي به طور مستمر 

 

 ریسک بازار -30-3

كت به شرهد .فعاليت هاي شركت در وهله اول آن را در معرض ريسك تغييرات در نرخ هاي مبادله ارزي قرار مي د

ستفاده اورم با تعالوه بر تعيين نرخ فروش واحدها متناسب با نرخ ك ارز، منظور مديريت كردن آسيب پذيري از ريس

 اسيت به شرح زير در آسيب پذيري شركت ها  از ريسك بازار كمك مي كند.از روش تجزيه و تحليل حس

ساسيت، تحليل ح گيري ميشود. تجزيه و پذيري از ريسك بازار با استفاده از تجزيه و تحليل حساسيت، اندازه آسيب

ي تجزيه و ر برات را ارزيابي ميكند. دوره زماني طوالني دورهتاثير يك تغيير منطقي محتمل در نرخهاي ارز در طي 

ر، اي بازايري از ريسكهپذ تحليل حساسيت، ارزش در معرض ريسك را تكميل ميكند و به شركت در ارزيابي آسيب

 .كمك ميكند

 

 باریمدیریت ریسک اعت -30-4

ان نجر به زيد كه مريسك اعتباري به ريسكي اشاره دارد كه طرف قرارداد در ايفاي تعهدات قراردادي خود ناتوان باش

ال ينكه انتقه دليل اخريداران واحدها مي باشد كه بهاي تجاري شامل تعداد زيادي از  الي براي شركت شود. دريافتنيم

جود وين خصوص اريسك اعتباري با اهميتي در انجام مي گردد، اسناد واحدها پس از وصول كليه حسابهاي دريافتني 

 . ندارد

 عمده  .دندار قرارداد هاي طرف از يك هيچ به نسبت بااهميتي اعتباري ريسك پذيري آسيب شركتتوضيح اينكه 

د ، اسنا رددنگ جامانبوده و در اين ارتباط تا وصول كامل مطالبات از خريداران  مطالبات شركت از خريداران واحدها

 اشد .بمالكيت واحدها به خريداران منتقل نگرديده لذا مطالبات شركت فاقد ريسك اعتباري با اهميت مي 

 
 



31 -
:معامالت انجام شده با اشخاص وابسته طي دوره  مالي مورد گزارش  -31-1

شرح 
مشمول

129 ماده 

خرید 

 خدمات

سپرده دریافتی 

شرکت در مناقصه

 پرداخت 

مطالبات
فروش واحددریافت های نقدی

جایگزینی  

تسهیالت

بازپرداخت 

تسهیالت
واحد تجاری 

اصلی
---11,0002,000--

1,117-1,875----

18,174-41,894-827--

----60,00079,8008,010(سهامي خاص)شركت سرمایه گذاری مسکن البرز 

29,69941,369-----واحد تجاری نهایی

19,29160,00043,76911,0002,82729,69941,369

.ارزش منصفانه معامالت فوق تفاوت بااهمیتی با مبلغ معامله ندارد-31-2

31-3-

بدهیطلببدهیطلب
(128,566)-(135,160)-(878)--(84,282)(50,000)----(سهامي عام)شركت گروه سرمایه گذاری مسکن واحد تجاری اصلی 

3770-377--------377(سهامي خاص )شركت سرمایه گذاری مسکن پردیس 
(1,224)-(540)----(869)---329-(سهامي خاص )شركت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن

(2,183)-(327)----(327)-----(سهامي خاص )شركت پویا نوین پارس 
(9,763)-(2,849)----(3,946)-1,097---(سهامي خاص )شركت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار

---2--------2(سهامي عام)شركت سرمایه گذاری مسکن تهران
-2-8,048------488,000-(سهامي خاص)شركت سرمایه گذاری مسکن البرز 

(202,058)-(135,426)---(135,426)------بانك مسکن واحد تجاری نهایی
3797068,0001,097(50,000)(89,424)(135,426)-(878)8,427(274,302)379(343,794)

( 18-1یادداشت  )( 18-1یادداشت  )( 16یادداشت  )( 22یادداشت )(23-1-1)یادداشت( 26یادداشت  )

بانك مسکن 

شرح 

جمع

پیش دریافت ها

دریافتني های

 تجاری و غیر 

تجاری

پیش

 پرداخت ها

:مانده حسابهای نهایي اشخاص وابسته به شرح زیر است

همگروه

سپرده ما نزد 

دیگران
سایر دریافتني ها

جمع

تسهیالت مالي
نام شخص

 وابسته

سایر پرداختنی 

ها

سود سهام 

پرداختني

شرکت های وابسته

سپرده دریافتي 

شركت در مناقصه

نام شخص

 وابسته

(سهامي عام)شركت گروه سرمایه گذاری مسکن 
سهامدار عمده و عضو هیات 

مدیره

نوع وابستگی 

(سهامي عام)شركت سرمايه گذاري مسكن زاينده رود 

1399 شهريور 31سال مالي منتهي به 
معامالت با اشخاص وابسته 

يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي

(سهامي خاص )شركت سرمایه گذاری مسکن نوین پایدار

عضو هیئت مدیره (سهامي خاص )شركت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن

شرکت های وابسته

عضو هیئت مدیره 

1398/06/31
خالص خالص

1399/06/31

عضو هیئت مدیره مشترك
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تعهدات،بدهیهای احتمالی و دارایی های احتمالی  32-

-32-1

-32-2

1399/06/311398/06/31
میلیون ریالمیلیون ریال

240,000360,000

6,7006,700بابت مبایعه نامه فروش بانك مسکن كاشان- اسناد تضمیني نزد بانك مسکن شعبه مركزی اصفهان 

3,7003,700بابت تضمین كل قرارداد مسکن مهر شاهین شهر - اسنادتضمیني نزد شركت مسکن وشهر سازی 

4,00045,217تضمین پیش دریافت قرارداد پیمان مدیریت- اسناد تضمیني نزد شركت توسعه عمران و مسکن اوج سپهر 

4,0004,000تضمین قرارداد مسکن مهر- اسناد تضمیني نزد بانك مسکن شاهین شهر

33,71333,713تضمین عملیات اجرایي پروژه چهارباغ باال- اسناد تضمیني نزد شركت توسعه و عمران امید 

27,0004,500اسناد تضمیني نزد شهرداری اصفهان

8,806100,876اسناد تضمیني نزد بانك مسکن شعبه مركزی اصفهان بابت صدور ضمانت نامه بانکي 

23,34516,409اسناد تضمیني نزد سازمان تامین اجتماعي  

46,00051,000تضمین صدور ضمانت نامه بانکي - اسناد تضمیني نزد بانك سینا 

5,7000بابت تضمین چك های سازمان نوسازی- اسناد تضمیني نزد سازمان نظام مهندسي ساختمان اصفهان 

33,3490بابت تضمین خرید آرماتور- اسناد تضمیني نزد تجاری میثاق نقش جهان 

157,5580بابت تضمین تسهیالت- اسناد تضمیني نزد بانك مسکن شعبه طالقاني شهركرد 

177,000بابت تضمین تسهیالت- اسناد تضمیني نزد بانك اقتصاد نوین تهران 
1,2482,719

532,119268,834

772,119628,834

-32-2-1

-32-2-2

-32-3

رویداد های بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی33-

.رویدادهایي كه بعد از تاریخ صورت وضعیت مالي تا تاریخ تأیید صورتهای مالي اتفاق افتاده و مستلزم تعدیل اقالم صورت های مالي نبوده ، بوقوع نپیوسته است 

.شركت فاقد دارائیهای احتمالي مي باشد 

نزد بانك كارآفرین (سهامي عام)تضمین خط اعتباری شركت گروه سرمایه گذاری مسکن

:سایر بدهیهای احتمالی 

. میلیون ریال  تضمین نموده است 173.227شركت گروه سرمایه گذاری مسکن متقابالٌ تسهیالت این شركت را معادل اصل و سود تسهیالت دریافتي به مبلغ 

. مي باشد22-8 وبه شرح یادداشت توضیحي 1397سایر بدهیهای  احتمالي در ارتباط با حق بیمه سال مالي 

سایر

: اصالحیه قانون تجارت 235بدهی های احتمالی موضوع ماده 

(سهامي عام)شركت سرمايه گذاري مسكن زاينده رود 

يادداشت هاي توضيحي صورت هاي مالي

1399 شهريور 31سال مالي منتهي به 

.بدهي های احتمالي  به شرح زیر است

.شركت فاقد تعهدات سرمایه ای ناشي از قراردادهای منعقده و مصوب در تاریخ صورت وضعیت مالي مي باشد
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