
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
3,000,000 میلیون ریال 

1395/06/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1395/06/31 )حسابرسی شده(

701010 كد صنعت: ثاختبين المللی توسعه ساختمان نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 320691شماره اطلعيه :

بند مقدمه

1. صورتهاي مالي تلفیقي گروه و شرکت بین المللي توسعه ساختمان )سهامي عام( شامل ترازنامه ها به تاریخ 31 شهریور ماه 1395 و صورتهاي سود و زیان و جریان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاریخ مزبور و یادداشتهاي توضیحي 1 

تا 38  توسط این مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئولیت تهیه صورتهاي مالي یادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هیات مدیره شرکت است. این مسئولیت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهیه صورتهاي مالي است به گونه اي که این صورتها، عاري از تحریف با 

اهمیت ناشي از تقلب یا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئولیت این مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي یادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ایجاب مي کند این مؤسسه، الزامات آیین رفتار حرفه اي را رعایت و حسابرسي را به 

گونه اي برنامه ریزي و اجرا کند که از نبود تحریف با اهمیت در صورتهاي مالي، اطمینان معقول کسب شود.

حسابـرسي شامل اجراي روشهایـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و دیگر اطلعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابي خطرهاي تحریف با اهمیت ناشي از تقلب یا 

اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزیابي این خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهیه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي 

واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنین شامل ارزیابي مناسب بودن رویه هاي حسابداري استفاده  شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هیات مدیره و نیز ارزیابي کلیت ارائه صورتهاي مالي است.

این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط  نسبت به صورتهاي مالي ، کافي و مناسب است.

همچنین این مؤسسه مسئولیت دارد ضمن ایفاي وظایف بازرس قانوني، موارد لزم و نیز موارد عدم رعایت الزامات قانوني مقرر در اصلحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي صاحبان سهام گزارش کند.

مبانی اظهار نظر مشروط

گزارش نسبت به صورت های مالی

گزارش حسابرس مستقل

بین المللی توسعه ساختمانبه مجمع عمومی صاحبان سهام
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4. تأییدیه هاي درخواستي از بانک صادرات شعب مرکزي و جمهوري و بانک انصار شعبه میدان فاطمي تا تاریخ این گزارش دریافت نگردیده و این موسسه نیز نتوانسته است از طریق اجراي سایر روشهاي حسابرسي، آثار احتمالي ناشي از 

دریافت تأییدیه هاي مزبور بر صورتهاي مالي سال مورد گزارش را تعیین کند.

5. سرفصل حسابها و اسناد دریافتني تجاري و غیر تجاري شرکت اصلي و گروه، شامل مبلغ 654 میلیاردر)شرکت اصلي مبلغ 580 میلیاردر( عمدتا مطالبات از خسرو بهرامي)یادداشت توضیحي5-1-5(،شرکت نارنجستان زیباي شمال 

)یادداشت توضیحي3-1-5( و شرکت بام و بنیان تجارت شرق )یادداشت توضیحي 9-1-5(میباشدکه اقدامات صورت گرفته جهت وصول آنها تا تاریخ این گزارش به نتیجه مطلوب نرسیده است . باتوجه به مراتب فوق و بدلیل فقدان اطلعات و 

مستندات مورد لزوم، آثار مالي احتمالي آن بر صورتهاي گروه و شرکت اصلي، براي این موسسه مشخص نمي باشد.

6. قابلیت بازیافت مبلغ690 میلیارد ر منعکس در حسابها تحت عنوان پروژه مشارکتي مگا پارس با ماهیت مخارج تامین مالي)یادداشت توضیحي 2-1-12-3-6( در ارتباط با شرکت وابسته طرح و توسعه آریا عمران پارس براي این موسسه 

محرز نبوده و تا تاریخ این گزارش تعیین تکلیف نشده است درصورت اعمال تعدیلت لزم از این بابت حسابهاي سود خالص سال مالي مورد گزارش به مبلغ 106 میلیاردر، سودانباشته ابتداي سال به مبلغ 584 میلیاردر و املک در جریان 

ساخت)پروژه هاي مشارکتي( به مبلغ 690 میلیاردر کاهش خواهند یافت.

اظهار نظر مشروط

7. به نظر این موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 6و به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 4 و5 صورتهاي مالي یاد شده در بال، وضعیت مالي گروه و شرکت بین المللي توسعه ساختمان )سهامي عام( در تاریخ 31 

شهریورماه 1395 و عملکرد مالي و جریان هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاریخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهمیت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

تاکید بر مطالب خاص

8. همانگونه که دریادداشت توضیحي 6-3-6 صورتهاي مالي منعکس است، عملیات اجرایي پروژه مشارکتي پاسارگاد در شرکت فرعي آس پ )سهامي عام( بدلیل عدم اجراي تعهدات طرف مشارکت، متوقف بوده و تا تاریخ این گزارش تعیین 

تکلیف نشده است.

9. همانطورکه دریادداشت توضیحي3-2-2صورتهاي مالي درج گردیده،صورتهاي مالي شرکت فرعي دیویتال آتواینوست)ثبت شده در کشور بلروس(، براساس عملکرد حسابرسي شده توسط حسابرس محلي و بدون رعایت فاصله زماني سه ماهه 

مجاز بین صورتهاي مالي شرکتهاي اصلي و فرعي مورد تلفیق قرارگرفته است.

10. با عنایت به مندرجات یادداشت توضیحي5-9-3-6 ،موجودي مواد و کال شامل املک در جریان ساخت و موجودي واحدهاي ساختماني آماده براي فروش ازپوشش بیمه اي مناسب برخوردار نمي باشد.

11. به شرح یادداشت توضیحي2-14، نتیجه اعتراض شرکت در خصوص مالیات عملکرد سنوات 1392،1391 و1394 ،تا تاریخ این گزارش مشخص نشده و مالیات عملکرد سال مالي مورد گزارش براساس سود ابرازي محاسبه و در حسابها 

منظور شده است. تعیین بدهي قطعي مالیاتي شرکت بابت عملکرد سنوات فوق منوط به رسیدگي و اعلم نظر مقامات مالیاتي مي باشد.

اظهار نظر این موسسه دراثر مفاد بندهاي 8 الي 11 مشروط نشده است.

سایر بندهای توضیحی
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12. صورتهاي مالي منتهي به 31 شهریور ماه 1394 واحد مورد گزارش توسط موسسه حسابرسي دیگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 15 دي ماه 1394، آن موسسه نسبت به صورتهاي مزبور نظر مشروط اظهار شده 

است.

13. عملیات اجرایي پروژه هاي در جریان تکمیل گروه )یادداشت توضیحي3-6 صورتهاي مالي( بدلیل مشکلت نقدینگي، همواره با مشکل مواجه بوده و پیشرفت فیزیکي مطلوبي نداشته و برنامه اجرایي پروژه ها بطور کامل محقق نشده و به تبع 

آن در مواردي ، ایفاي تعهدات و تحویل به موقع واحد هاي  فروخته شده به خریداران  انجام نشده است. همچنین وصول برخي از مانده مطالبات و اسناد واخواست شده منوط به ایفاي  به موقع تعهدات و حل وفصل مشکلت مربوط به نقل و انتقال 

اسناد مالکیت به نام مشتریان مي باشد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی
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14. موارد عدم رعایت الزامات  قانوني مقرر در اصلحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت بشرح زیر میباشد:

-14-1مفادماده 240 اصلحیه قانون تجارت در ارتباط با لزوم پرداخت سود سهام مصوب ظرف مهلت قانوني.

-14-2مفادماده20 اساسنامه مبني بردعوت از صاحبان سهام از طریق درج آگهي در سایت اینترنتي رسمي شرکت. 

-14-3مفاد ماده 33 اساسنامه مبني بر تشکیل اولین جلسه هیئت مدیره جهت انتخاب رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ تشکیل مجمع عمومي عادي صاحبان سهام.

-14-4مفاد ماده 133 اصلحیه قانون تجارت و ماده 41 اساسنامه مبني بر انجام معاملتي نظیر معاملت شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد در خصوص برخي از اعضاء هیئت مدیره.

15. در رعایت مفاد ماده 142 اصلحیه قانون تجارت ،اقدامات انجام شده توسط هیئت مدیره در رابطه با تکالیف تعیین شده از سوي مجمع عمومي عادي سالیانه  مورخ 30/10/1394صاحبان سهام در رابطه با موارد مندرج در بند هاي 9،6،5 

و11 این گزارش، به نتیجه قطعي نرسیده است.

16. علیرغم پیگیریهاي حقوقي صورت گرفته انتقال قطعي و رسمي واحدهاي ساختمان دفترمرکزي)بخارست(تا تاریخ این گزارش به نتیجه نهایي نرسیده است.

17. نظر مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را به آثار مالي مطالب مندرج در بند 6 این گزارش و الزامات ماده 17 دستورالعمل انضباطي ناشران پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر رعایت حداکثر سود قابل تقسیم » طبق 

صورت سود و زیان تلفیقي یا صورت سود و زیان شرکت اصلي هر کدام که کمتر باشد« را هنگام تصمیم گیري نسبت به تقسیم سود سهام، جلب مي نماید.

18. معاملت مندرج در یادداشت توضیحي1-37 بعنوان کلیه معاملت مشمول مفادماده 129 اصلحیه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هیات مدیره شرکت به اطلع این موسسه رسیده، مورد بررسي قرارگرفته 

است. معاملت مذکور بارعایت تشریفات مقرر درماده قانوني یاد شده در خصوص کسب مجوز از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در راي گیري صورت پذیرفته است. نظر این موسسه به شواهدي حاکي از اینکه معاملت مذکور با شرایط 

مناسب تجاري و در روال عادي عملیات شرکت انجام نشده باشد، جلب نگردیده است.

19. گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده232 اصلحیه قانون تجارت، که به منظور تقدیم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسي این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به 

رسیدگیهاي انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد با اهمیتي که حاکي از مغایرت اطلعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.

20. کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت در تاریخ 31 شهریورماه 1395 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در چار چوب چک لیستهاي ابلغي مورد بررسي قرار گرفته است. بر اساس بررسي انجام شده و با توجه به 

محدودیت هاي ذاتي کنترلهاي داخلي، این موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهمیت درکنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق فصل دوم دستورالعمل کنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده 

است.

21. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زیر رعایت نشده است:

الف( دستورالعمل افشاء اطلعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان:

 - مفادبندهاي 3، 4 و10 ماده 7  به ترتیب مبني بر افشاء صورتهاي مالي میاندوره اي 9 ماهه حسابرسي نشده ، صورتهاي مالي میاندوره اي 6ماهه حسابرسي شده شرکت اصلي و صورتهاي مالي میاندوره اي 6ماهه حسابرسي شده شرکتهاي 

تحت کنترل)فرعي( در موعد مقرر.
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- مفادبندهاي 6 و7 ماده 7  به ترتیب مبني بر افشاء پیش بیني عملکرد سالنه حسابرسي شده و نشده شرکت اصلي و تلفیقي ، افشاء عملکردسالنه حسابرسي نشده شرکت اصلي و تلفیقي گروه براساس عملکرد واقعي 6 و9 ماهه در موعد مقرر.

- مفاد ماده 10 مبني برارائه صورتجلسه مجمع عمومي عادي سهامداران به مرجع ثبت شرکتها  و افشاي آن در موعد مقرر و مفاد ماده 13 مبني برافشاء فوري تغییر در ترکیب اعضاء هیئت مدیره

ب( دستورالعمل انضباطي ناشران پذیرفته شده نزد سازمان در خصوص مفاد ماده 3 مبني بر رسیدگي صورتهاي مالي یکي از شرکتهاي فرعي توسط حسابرسان معتمد سازمان بورس و مفاد ماده 5 مبني بر پرداخت سودسهام مصوب مجمع 

عمومي عادي صاحبان سهام در موعد مقرر .

ج( دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران مبني بر کفایت درصد سهام شناور.

22. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرایي قانون مبارزه با پولشویي، رعایت مفاد قانون مزبور، آئین نامه ها و دستورالعملهاي اجرایي مرتبط، در چارچوب چک لیستهاي ابلغي مرجع ذیربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط این موسسه مورد 

ارزیابي قرار گرفته است.در این خصوص ،این موسسه به موارد با اهمیت حاکي از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده برخورد نکرده است.

13دی1395تاریخ تهیه گزارش

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

زمان امضا کننده شماره عضویتسمت

16:06:28 1395/10/14 محمد حسینی منش 800242شریک موسسه هوشیار ممیز

16:13:45 1395/10/14 مظفر شفیعی 800433شریک موسس هشیار ممیز

16:15:54 1395/10/14 امیرحسین نریمانی خمسه 800824مدیر موسسه هوشیار ممیز

511 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
3,000,000 میلیون ریال 

1395/06/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1395/06/31 )حسابرسی شده(

701010 كد صنعت: ثاختبين المللی توسعه ساختمان نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 320691شماره اطلعيه :

درصد تغییردرصد تغییردر تاریخترازنامه شرح در تاریخدر تاریخدر تاریخ 1395/06/311394/06/311395/06/311394/06/31

بدهی ها دارایی های جاری
-- --      بدهی های جاری      دارایی  های جاری

22,38619,93512 )5(2,292,4642,409,620      پرداختنی های تجاری      موجودی نقد

00-- )46(63,350116,549      پرداختنی های غیرتجاری      سرمایه گذاری  های کوتاه مدت

1,176,8571,265,413)7( )35(9,87715,178      مالیات پرداختنی      دریافتنی  های تجاری

2,398,8431,947,13123 961,532903,2956      سود سهام پرداختنی      دریافتنی  های غیرتجاری

3,927,6083,908,3580 4,526,8623,964,32614      تسهیلت مالی      موجودی مواد و کال

21,07816,89525 --00      ذخایر      پیش پرداخت ها و سفارشات

00-- )18(464,736565,393      پیش دریافت های جاری      دارایی های نگهداری شده برای فروش

7,546,7727,157,7325       بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری جمع دارایی های جاری

شده برای فروش

00--

-- 8,318,8217,974,3614جمع بدهی های جاری      دارایی  های غیرجاری

542,403645,834)16( --      بدهی های غیرجاری      دریافتنی  های بلندمدت

5,047,6494,846,7334 --00      پرداختنی های بلندمدت      سرمایه گذاری های بلندمدت

00-- --00      پیش دریافت های غیرجاری      سرمایه گذاری در املک

5555550 710,601662,6017      تسهیلت مالی بلندمدت      دارایی های نامشهود

00-- 4,7683,76427      ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان      زمین نگهداری شده برای ساخت املک

62,04065,603)5( 715,369666,3657      جمع بدهی های غیرجاری      دارایی های ثابت مشهود

72,40615,253375 9,034,1908,640,7265      جمع بدهی ها      سایر دارایی ها

5,725,0535,573,9783 --      حقوق صاحبان سهام      جمع دارایی های غیرجاری

3,000,0003,000,0000      سرمایه      

--00      افزایش )کاهش( سرمایه در جریان      

--00      صرف )کسر( سهام      

--00      سهام خزانه      

194,626183,5436      اندوخته قانونی      

611 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
3,000,000 میلیون ریال 

1395/06/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1395/06/31 )حسابرسی شده(

701010 كد صنعت: ثاختبين المللی توسعه ساختمان نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 320691شماره اطلعيه :

1931930      سایر اندوخته ها      

      مازاد تجدید ارزیابی دارایی های       

نگهداری شده برای فروش

00--

--00      مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها      

      تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد       

پول گزارشگری

00--

      اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های       

شرکت های دولتی

00--

1,042,816907,24815      سود )زیان( انباشته      

4,237,6354,090,9844جمع حقوق صاحبان سهام      

13,271,82512,731,7104 13,271,82512,731,7104جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهامجمع دارایی ها

711 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
3,000,000 میلیون ریال 

1395/06/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1395/06/31 )حسابرسی شده(

701010 كد صنعت: ثاختبين المللی توسعه ساختمان نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 320691شماره اطلعيه :

واقعی  سال مالی صورت سود وزیان

1394/06/31حسابرسی شده منتهی به 1395/06/31حسابرسی شده منتهی به 
درصد تغییر

--سود )زیان( خالص

1,077,5481,079,5160درآمدهای عملیاتی

)6()683,741()639,926(بهای تمام  شده درآمدهای عملیاتی

437,622395,77511سود )زیان( ناخالص

)18()89,051()73,174(هزینه های فروش، اداری و عمومی

)94(91616,107سایر درآمدهای عملیاتی

--00سایر هزینه های عملیاتی

365,364322,83113سود )زیان( عملیاتی

14)342,296()389,826(هزینه های مالی

232,310210,48510سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ها

)64(15,64343,876سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- اقلم متفرقه

)5(223,491234,896سود )زیان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

)73()6,719()1,840(مالیات بر درآمد

)3(221,651228,177سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

--00سود )زیان( عملیات متوقف  شده پس از اثر مالیاتی

)3(221,651228,177سود )زیان( خالص

--سود )زیان( پایه هر سهم

--00سود )زیان( پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی

--00سود )زیان( پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی

--00سود )زیان( پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف  شده

--00سود )زیان( پایه هر سهم

--سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم

--00سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی

--00سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی

--00سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف  شده

--00سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
3,000,000 میلیون ریال 

1395/06/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1395/06/31 )حسابرسی شده(

701010 كد صنعت: ثاختبين المللی توسعه ساختمان نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 320691شماره اطلعيه :

--گردش حساب سود )زیان( انباشته

)3(221,651228,177سود )زیان( خالص

)40(908,5481,512,526سود )زیان( انباشته ابتدای دوره

)100()746,981()1,300(تعدیلت سنواتی

907,248765,54519سود )زیان( انباشته ابتدای دوره تعدیل  شده

0)75,000()75,000(سود سهام  مصوب

--00تغییرات سرمایه از محل سود )زیان( انباشته

832,248690,54521سود )زیان( انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته

--00انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

1,053,899918,72215سود قابل تخصیص

)3()11,474()11,083(انتقال به اندوخته  قانونی 

--00انتقال به سایر اندوخته ها

1,042,816907,24815سود )زیان( انباشته  پایان  دوره

)3(7476سود )زیان( خالص هر سهم–ریال

3,000,0003,000,0000سرمایه
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
3,000,000 میلیون ریال 

1395/06/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1395/06/31 )حسابرسی شده(

701010 كد صنعت: ثاختبين المللی توسعه ساختمان نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 320691شماره اطلعيه :

درصد تغییر شرح

صورت جریان وجوه نقد

واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی 

به  1395/06/31

واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به  

1394/06/31

--فعالیت های عملیاتی

25,326 (81)4,804جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی

0 --0جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی

25,326 (81)4,804جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی

--بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی

0 --0سود سهام دریافتی

(463,421) (10)(415,114)سود پرداختی بابت استقراض

7,590 (58)3,219سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها

(3,821) 54(5,875)سود سهام پرداختی

(459,652) جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود 

پرداختی بابت تأمین مالی

(417,770)(9)

--مالیات بر درآمد

(4,767) 41(6,719)مالیات بر درآمد پرداختی

--فعالیت های سرمایه گذاری

0 --0وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود

(278) (85)(43)وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود

0 --0وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود

0 --0وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود 

0 --0وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلندمدت

0 --0تسهیلت اعطایی به اشخاص

0 --0استرداد تسهیلت اعطایی به اشخاص

(2,191) (37)(1,384)وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های بلندمدت

1011 از



کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
3,000,000 میلیون ریال 

1395/06/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1395/06/31 )حسابرسی شده(

701010 كد صنعت: ثاختبين المللی توسعه ساختمان نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 320691شماره اطلعيه :

7,000 (97)210وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت

(30) 190,153(57,076)وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت

0 --0وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری  در املک

0 --0وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املک

4,501 --(58,293)جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری

(434,592) 10(477,978)جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی

--فعالیت های تأمین مالی

0 --0وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه

0 --0وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه

0 --0وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه

851,850 (44)480,429وجوه دریافتی حاصل از استقراض

(422,708) --0بازپرداخت اصل استقراض

429,142 480,42912جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی

(5,450) --2,451خالص افزایش )کاهش( در موجودی نقد

25,385 (21)19,935موجودی نقد در ابتدای دوره

0 --0تآثیر تغییرات نرخ ارز

19,935 22,38612موجودی نقد در پایان دوره

232,349 (60)92,400مبادلت غیرنقدی
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