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بند مقدمه

1. صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت بين المللي توسعه ساختمان )سهامي عام( شامل ترازنامه ها به تاريخ 31 شهريور ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان ،سود وزيان جامع و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و 

يادداشتهاي توضيحي 1 تا 38  توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با 

اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئولیت حسابرس

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه، الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي 

برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.

حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه 

در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد 

تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده  شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.

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

همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لزم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي 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. تاييديه درخواستي از بانک صادرات ايران)شعبه جمهوري( و همچنين تاييديه هاي درخواستي در خصوص مطالبات شرکت بالغ بر 174/1ميليارد ر واصل نگرديده و اين موسسه نيزنتوانسته است ازطريق اجراي سايرروشهاي حسابرسي، آثار 

تعديلت احتمالي ناشي از عدم دريافت تاييديه هاي مزبور را بر صورتهاي مالي مورد گزارش تعيين کند.

5. صورتهاي مالي شرکت فرعي ديويتال آتواينوست )ثبت شده در کشور بلروس(، براساس عملکرد حسابرسي شده توسط حسابرس محلي و بدون رعايت فاصله زماني سه ماهه مجاز بين صورتهاي مالي شرکتهاي اصلي و فرعي مورد تلفيق 

قرارگرفته است. مضافا شواهد کافي مبني بر قابليت بازيافت کامل بهاي تمام شده پروژه مشارکتي70درصدي با شرکت مزبور به مبلغ 26/6 ميليارد ر )يادداشت توضيحي8-3-6( و بهاي تمام شده سرمايه گذاري بلندمدت در آن شرکت به مبلغ 9/3 

ميلياردر)يادداشت توضيحي3-8( وهمچنين مطالبات از شرکت يادشده و سهامدار ديگر آن )شرکت بام و بنيان تجارت شرق( بشرح يادداشتهاي توضيحي1-5 و 14-1-5 ، جمعا به مبلغ 115/5 ميليارد ر ارائه نگرديده است. باتوجه به مراتب فوق 

اعمال تعديلتي از اين بابت در حسابها ضروري است، ليکن بدليل عدم دسترسي به مدارک و مستندات کافي، تعيين ميزان آن در شرايط حاضر براي اين موسسه مقدور نگرديده است.

6. برخلف استانداردهاي حسابداري مبلغ 612 ميليارد ر مخارج تامين مالي )يادداشت توضيحي1-4-6( تحت عنوان پروژه مشارکتي مگاپارس منظور گرديده است. درصورت اعمال تعديلت لزم از اين بابت حسابهاي سود خالص سال مالي مورد 

گزارش به مبلغ 272 ميلياردر ، سود انباشته ابتداي سال به مبلغ 340 ميليارد ر و املک در جريان ساخت )پروژه هاي مشارکتي( به مبلغ 612 ميليارد ر کاهش خواهد يافت.

7. دعوي حقوقي مطروحه بانک سرمايه عليه شرکت مبني بر عدم ايفاي تعهدات ارزي وارد کنندگان در قبال دريافت ارز و خدمات دولتي در ارتباط با 3 فقره اعتباراسنادي اخذ شده سال مالي 1391 بالغ بر 11،600،000يورو منجر به صدور راي 

درشعبه چهارم تجديد نظر تعزيرات حکومتي استان تهران، مبني بر استرداد عين ارز گشايش شده به مبلغ مذکور به بانک شاکي گرديده که مورد اعتراض شرکت واقع، ليکن نتايج آن تا تاريخ اين گزارش مشخص نشده است. با توجه به مراتب فوق و 

بدليل عدم دسترسي به مدارک و اطلعات مورد لزوم ، تعيين آثار احتمالي ناشي از موارد مذکور برصورتهاي مالي مورد گزارش، در شرايط حاضر براي اين موسسه امکانپذير نميباشد.

اظهار نظر مشروط

8. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي5و6 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 4 و7 ، صورتهاي مالي ياد شده در بال، وضعيت مالي گروه و شرکت بين المللي توسعه ساختمان )سهامي عام( در 

تاريخ 31 شهريورماه 1396 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

تاكید بر مطالب خاص
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9. بشرح مندرجات يادداشت توضيحي 6-6 صورتهاي مالي، پروژه هاي گروه شامل پروژه هاي کيش روياي زندگي ، برج هاي تيسا کيش ، اسپارو رشت ، افق سينا مشهد و همچنين پروژه هاي شرکت اصلي شامل پروژه نارنجستان و سعدي شيراز 

علي رغم مشکلت نقدينگي شرکت از طريق روش هاي تهاتر با پيمانکاران و تزريق نقدينگي به پروژه ها، فعال شده و تعدادي از اين پروژه ها نيز در سال مالي آتي آماده فروش مي باشند. لزم به ذکر است پروژه سعدي شيراز تا تاريخ تهيه 

صورت هاي مالي آماده تحويل به خريداران مي باشد.

10. همانطورکه دريادداشت توضيحي2-14صورتهاي مالي درج گرديده، نتيجه اعتراض شرکت در خصوص ماليات عملکرد سنوات قبل ، تا تاريخ اين گزارش مشخص نشده و ماليات عملکرد سال مالي مورد گزارش براساس سود ابرازي محاسبه و 

در حسابها منظور شده است. تعيين بدهي قطعي مالياتي شرکت بابت عملکرد سنوات فوق منوط به رسيدگي و اعلم نظر نهايي مقامات مالياتي مي باشد.

11. بشرح مندرجات يادداشت توضيحي 1-4-8 صورتهاي مالي ، طي سال مالي مورد گزارش بخشي از سهام شرکتهاي فرعي شهرسازي وخانه سازي باغميشه)سهامي عام( و ساختماني آذربايجان )سهامي خاص( واگذار گرديده ليکن بدليل انجام 

معامله در اواخر سال مالي مورد گزارش و عدم تغيير درترکيب اعضاء هيات مديره شرکتهاي مزبور درتاريخ ترازنامه ، اطلعات مالي  شرکت هاي مزبور مورد تلفيق واقع گرديده است .

12. همانطورکه دريادداشت توضيحي7-1-5 صورتهاي مالي درج گرديده، دعوي حقوقي مطروحه شرکت ايرانيان اطلس عليه شرکت مورد گزارش، در ارتباط با تاخير در تحويل تعداد 36 واحد تجاري فروش رفته پروژه سعدي در سنوات قبل، منجر 

به صدور راي مبني بر مطالبه مبلغ 109ميليارد ر در دادگاه عمومي گرديده که طبق آخرين مذاکرات انجام شده و توافقات اوليه مقررگرديده با مبلغ 102 ميليارد ر ادعاي شرکت عليه شرکت ايرانيان اطلس تهاتر گردد.

 اظهار نظر اين موسسه دراثر مفاد بندهاي 9 الي12 مشروط نگرديده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی
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13. اقدامات انجام شده توسط هيئت مديره در رابطه با تکاليف تعيين شده از سوي مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 25 دي ماه 1395 صاحبان سهام مبني بر اخذ تاييديه وصورت تطبيق ازشعب بانک صادرات، وصول مطالبات ازشرکت بام وبنيان 

تجارت شرق وهمچنين بندهاي 5، 6 و 14 اين گزارش، به نتيجه قطعي نرسيده است.

14. عليرغم پيگيريهاي حقوقي صورت گرفته انتقال قطعي و رسمي واحدهاي ساختمان دفترمرکزي)بخارست(تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده است.

15. نظر مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را به آثار مالي مطالب مندرج در بندهاي 4 الي 7 اين گزارش و الزامات ماده 17 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر رعايت حداکثر سود قابل تقسيم » 

طبق صورت سود و زيان تلفيقي يا صورت سود و زيان شرکت اصلي هر کدام که کمتر باشد« را هنگام تصميم گيري نسبت به تقسيم سود سهام، جلب مي نمايد.

16. معاملت مندرج در يادداشت توضيحي1-37 صورتهاي مالي بعنوان کليه معاملت مشمول مفادماده 129 اصلحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلع اين موسسه رسيده، مورد بررسي 

قرارگرفته است. معاملت مذکور بارعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است، مضافا به نظر اين موسسه معاملت مزبور در چارچوب روابط 

فيمابين شرکتهاي گروه صورت پذيرفته است.

17. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ، موضوع ماده 232 اصلحيه قانون تجارت ، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي 

هاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد ، جلب نشده است.

18. کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت در تاريخ 31 شهريورماه 1396 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. بر اساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديت هاي ذاتي کنترلهاي داخلي، اين موسسه، به 

مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.

19. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در موارد زير رعايت نشده است:

الف( مفاد بند10 ماده 7  و ماده 10 دستورالعمل افشاء اطلعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان  به ترتيب مبني بر افشاء صورتهاي مالي مياندوره اي 6 ماهه حسابرسي شده شرکتهاي تحت کنترل)فرعي( و ارائه صورتجلسه مجمع عمومي عادي 

سهامداران به مرجع ثبت شرکتها  و افشاي آن در موعد مقرر.

ب( مفاد مواد 3 و 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده نزد سازمان به ترتيب مبني بر رسيدگي صورتهاي مالي يکي از شرکتهاي فرعي توسط حسابرسان معتمد سازمان بورس و پرداخت بخشي از سودسهام مصوب مجمع عمومي عادي 

صاحبان سهام در موعد مقرر .

ج( مفاد ماده 11دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران مبني بر کفايت درصد سهام شناور .

20. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط 

اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است.در اين خصوص به استثناي درج شماره يا شناسه ملي وکد پستي دربرخي از فرم ها وقراردادها وفراهم کردن امکان جستجوي اطلعات فوق درنرم افزارها وسيستم هاي اطلعاتي مورد استفاده ، اين 

موسسه به موارد با اهميت حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.
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11دی1396تاریخ تهیه گزارش

موسسه حسابرسی هوشیار ممیز

زمان امضا كننده شماره عضویتسمت

11:37:53 1396/10/20 محسن رضایی 800340شریک موسسه هوشیار ممیز

11:42:05 1396/10/20 محمدجواد هدایتی املشی 800896شریک موسسه هوشیار ممیز

11:50:26 1396/10/20 امیرحسین نریمانی خمسه 800824مدیر موسسه هوشیار ممیز

519 از



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

1396/06/31 3,000,000 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1396/06/31 )حسابرسی شده(

701010 كد صنعت: ثاختبین المللی توسعه ساختمان نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 407475شماره اطلعیه :

درصد تغییردرصد تغییردر تاریخترازنامه تلفیقی شرح در تاریخدر تاریخدر تاریخ 1396/06/311395/06/311395/06/31 1396/06/31

بدهی ها  دارایی های جاری

--(56)42,51897,698موجودی نقد       بدهی های جاری      

(26)51,32149,04351,815,7992,469,497سرمایه گذاری  های كوتاه مدت       پرداختنی های تجاری      

2,769,269721,679284(40)1,524,9932,541,164دریافتنی  های تجاری       پرداختنی های غیرتجاری      

(17)1,678,5931,645,632221,84626,245دریافتنی  های غیرتجاری       مالیات پرداختنی      

(69)8,771,0517,579,00016371,9791,200,679موجودی مواد و كال       سود سهام پرداختنی      

146,20099,175475,445,8735,039,4408پیش پرداخت ها و سفارشات       تسهیلت مالی      

(97)2529,160--00دارایی های نگهداری شده برای فروش       ذخایر      

(57)12,214,67612,011,7122413,548953,664جمع دارایی های جاری پیش دریافت های جاری      

--00--دارایی  های غیرجاری       بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری      

 شده برای فروش

755,445703,664710,838,56610,420,3644دریافتنی  های بلندمدت       جمع بدهی های جاری

--2,259,3222,257,4090سرمایه گذاری های بلندمدت       بدهی های غیرجاری      

654,054616,302624,0892,0501,075سرمایه گذاری در املک       پرداختنی های بلندمدت      

--4,4484,448000دارایی های نامشهود       پیش دریافت های غیرجاری      

(56)314,234710,601(6)7,2367,661سرقفلی       تسهیلت مالی بلندمدت      

46,90242,77110--00زمین نگهداری شده برای ساخت املک       ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان      

(49)385,225755,422--15,3410سایر دارایی ها       جمع بدهی های غیرجاری      

11,223,79111,175,7860(14)206,120240,074دارایی های ثابت مشهود       جمع بدهی ها      

--3,901,9663,829,5582جمع دارایی های غیرجاری       حقوق صاحبان سهام      

      3,000,0003,000,0000 سرمایه      

      00-- سهام شركت اصلی در مالکیت شركت       

های فرعی

      3110-- افزایش (كاهش) سرمایه در جریان      

      00-- صرف (كسر) سهام      

619 از



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

1396/06/31 3,000,000 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1396/06/31 )حسابرسی شده(

701010 كد صنعت: ثاختبین المللی توسعه ساختمان نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 407475شماره اطلعیه :

      00-- سهام خزانه      

      202,400195,7383 اندوخته قانونی      

      1931930 سایر اندوخته ها      

      00-- مازاد تجدید ارزیابی دارایی های       

نگهداری شده برای فروش

      00-- مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها      

      2,0742,116(2) تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد       

پول گزارشگری

      00-- اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و       

بدهی های شركت های دولتی

      (131,299)139,389-- سود (زیان) انباشته      

      3,073,6793,337,436(8) جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان       

سهام شركت اصلی

      1,819,1721,328,04837 سهم اقلیت      

      4,892,8514,665,4845 جمع حقوق صاحبان سهام

16,116,64215,841,270216,116,64215,841,2702جمع دارایی ها جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

719 از



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

1396/06/31 3,000,000 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1396/06/31 )حسابرسی شده(

701010 كد صنعت: ثاختبین المللی توسعه ساختمان نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 407475شماره اطلعیه :

درصد تغییرصورت سود و زیان تلفیقی
واقعی  سال مالی 

حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به 

پیش بینی حسابرسی نشده  سال مالی 

1395/06/31منتهی به1396/06/311395/06/31

--سود (زیان) خالص

2,180,5511,949,56012درآمدهای عملیاتی

58(998,407)(1,581,146)بهای تمام  شده درآمدهای عملیاتی

(37)599,405951,153سود (زیان) ناخالص

10(207,491)(228,542)هزینه های فروش، اداری و عمومی

178,69516,2011,003سایر درآمدهای عملیاتی

--00سایر هزینه های عملیاتی

(28)549,558759,863سود (زیان) عملیاتی

1(431,243)(433,778)هزینه های مالی

--00سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ها

32,90730,8157سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- اقلم متفرقه

(59)148,687359,435سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شركت های وابسته

72,07129,190147سهم گروه از سود شركت های وابسته

(43)220,758388,625سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

(9)(4,226)(3,850)مالیات بر درآمد

(44)216,908384,399سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم

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

(44)216,908384,399سود (زیان) خالص

300,426170,22376سهم اقلیت از سود (زیان) خالص

--214,176(83,518)سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شركت اصلی

--سود (زیان) پایه هر سهم

--144(88)سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی

--(72)60سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی

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

--72(28)سود (زیان) پایه هر سهم

--سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم

819 از



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

1396/06/31 3,000,000 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1396/06/31 )حسابرسی شده(

701010 كد صنعت: ثاختبین المللی توسعه ساختمان نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 407475شماره اطلعیه :

--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

--گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی

(44)216,908384,399سود (زیان) خالص

890,556382,238133سود (زیان) انباشته ابتدای دوره

360(104,231)(479,140)تعدیلت سنواتی

411,416278,00748سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل  شده

(18)(237,449)(194,222)سود سهام  مصوب

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

217,19440,558436سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته

--00انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

434,102424,9572سود قابل تخصیص

183(13,541)(38,277)انتقال به اندوخته  قانونی 

--00انتقال به سایر اندوخته ها

(4)395,825411,416سود (زیان) انباشته  پایان  دوره

527,124272,02794سهم اقلیت از سود (زیان) انباشته

--139,389(131,299)سود (زیان) انباشته  قابل انتساب به صاحبان سهام شركت اصلی

--71(28)سود (زیان) خالص هر سهم– ریال

3,000,0003,000,0000سرمایه

919 از



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

1396/06/31 3,000,000 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1396/06/31 )حسابرسی شده(

701010 كد صنعت: ثاختبین المللی توسعه ساختمان نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 407475شماره اطلعیه :

درصد تغییر واقعی  سال مالی صورت سود وزیان تلفیقی

حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به  1396/06/311395/06/31

--سود (زیان) خالص

2,180,5511,949,56012درآمدهای عملیاتی

58(998,407)(1,581,146)بهای تمام  شده درآمدهای عملیاتی

(37)599,405951,153سود (زیان) ناخالص

10(207,491)(228,542)هزینه های فروش، اداری و عمومی

178,69516,2011,003سایر درآمدهای عملیاتی

--00سایر هزینه های عملیاتی

(28)549,558759,863سود (زیان) عملیاتی

1(431,243)(433,778)هزینه های مالی

--00سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ها

32,90730,8157سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- اقلم متفرقه

(59)148,687359,435سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شركت های وابسته

72,07129,190147سهم گروه از سود شركت های وابسته

(43)220,758388,625سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

(9)(4,226)(3,850)مالیات بر درآمد

(44)216,908384,399سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم

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

(44)216,908384,399سود (زیان) خالص

300,426170,22376سهم اقلیت از سود (زیان) خالص

--214,176(83,518)سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شركت اصلی

--سود (زیان) پایه هر سهم

--144(88)سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی

--(72)60سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی

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

--72(28)سود (زیان) پایه هر سهم

1019 از



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

1396/06/31 3,000,000 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1396/06/31 )حسابرسی شده(

701010 كد صنعت: ثاختبین المللی توسعه ساختمان نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 407475شماره اطلعیه :

--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

--گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی

(44)216,908384,399سود (زیان) خالص

890,556382,238133سود (زیان) انباشته ابتدای دوره

360(104,231)(479,140)تعدیلت سنواتی

411,416278,00748سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل  شده

(18)(237,449)(194,222)سود سهام  مصوب

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

217,19440,558436سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته

--00انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

434,102424,9572سود قابل تخصیص

183(13,541)(38,277)انتقال به اندوخته  قانونی 

--00انتقال به سایر اندوخته ها

(4)395,825411,416سود (زیان) انباشته  پایان  دوره

527,124272,02794سهم اقلیت از سود (زیان) انباشته

--139,389(131,299)سود (زیان) انباشته  قابل انتساب به صاحبان سهام شركت اصلی

--71(28)سود (زیان) خالص هر سهم– ریال

3,000,0003,000,0000سرمایه

1119 از



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

1396/06/31 3,000,000 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1396/06/31 )حسابرسی شده(

701010 كد صنعت: ثاختبین المللی توسعه ساختمان نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 407475شماره اطلعیه :

واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده  شرح
منتهی به  31/06/1396

واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی 
شده منتهی به  31/06/1395

درصد تغییر

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

--فعالیت های عملیاتی

125(86,738)(195,106)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی

--00جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- استثنایی

125(86,738)(195,106)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی

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

(99)21928,415سود سهام دریافتی

(55)(450,516)(202,050)سود پرداختی بابت استقراض

23,6903157,421سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها

--00سود سهام پرداختی به سهامداران شركت اصلی

(64)(68,773)(24,458)سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت

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

بابت تأمین مالی

(202,599)(490,559)(59)

--مالیات بر درآمد

158(10,323)(26,616)مالیات بر درآمد پرداختی

--فعالیت های سرمایه گذاری

15,7655,243201وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود

(73)(15,741)(4,269)وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود

--00وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود

--00وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود 

--00وجوه دریافتی جهت فروش شركت فرعی

--00وجوه پرداختی جهت خرید شركت فرعی پس از كسر وجوه نقد تحصیل شده

--010,386وجوه دریافتی بابت فروش سایر سرمایه گذاری های بلندمدت

--00تسهیلت اعطایی به اشخاص

1219 از



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

1396/06/31 3,000,000 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1396/06/31 )حسابرسی شده(

701010 كد صنعت: ثاختبین المللی توسعه ساختمان نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 407475شماره اطلعیه :

--00استرداد تسهیلت اعطایی به اشخاص

(95)(57,809)(2,746)وجوه پرداختی بابت تحصیل سایر سرمایه گذاری های بلندمدت

--014,801وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های كوتاه مدت

(98)(37,475)(754)وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های كوتاه مدت

--00وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری  در املک

(75)(1,476)(376)وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املک

--(82,071)7,620جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری

(38)(669,691)(416,701)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی

--فعالیت های تأمین مالی

--3110وجوه حاصل از افزایش سرمایه شركت اصلی

58,67948122,148وجوه حاصل از افزایش سرمایه شركت های فرعی- سهم اقلیت

وجوه دریافتی بابت فروش سهام شركت اصلی توسط شركت های فرعی/ سهام 

خزانه

00--

وجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شركت اصلی توسط شركت های فرعی/سهام 

خزانه

00--

1,152,043884,12930وجوه دریافتی حاصل از استقراض

232(256,103)(849,085)بازپرداخت اصل استقراض

(42)361,948628,074جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی

32(41,617)(54,753)خالص افزایش (كاهش) در موجودی نقد

(30)97,698139,408موجودی نقد در ابتدای دوره

359(93)(427)تأثیر تغییرات نرخ ارز

(56)42,51897,698موجودی نقد در پایان دوره

1,551,09363,8042,331مبادلت غیرنقدی

1319 از



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

1396/06/31 3,000,000 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1396/06/31 )حسابرسی شده(

701010 كد صنعت: ثاختبین المللی توسعه ساختمان نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 407475شماره اطلعیه :

درصد تغییردرصد تغییردر تاریخترازنامه شرح در تاریخدر تاریخدر تاریخ 1396/06/311395/06/311396/06/311395/06/31

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

6,64922,386(70) (30)1,644,2602,333,066      پرداختنی های تجاری      موجودی نقد

00-- 2,445,253132,7191,742      پرداختنی های غیرتجاری      سرمایه گذاری  های كوتاه مدت

686,6401,044,247(34) --09,877      مالیات پرداختنی      دریافتنی  های تجاری

3,527,0553,334,0626 (99)13,264961,532      سود سهام پرداختنی      دریافتنی  های غیرتجاری

4,365,7413,678,04019 4,803,3694,469,7867      تسهیلت مالی      موجودی مواد و كال

61,31621,078191 --00      ذخایر      پیش پرداخت ها و سفارشات

00-- (54)214,528464,736      پیش دریافت های جاری      دارایی های نگهداری شده برای فروش

8,647,4018,099,8137       بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری جمع دارایی های جاری

شده برای فروش

00--

-- 9,120,6748,371,7169جمع بدهی های جاری      دارایی  های غیرجاری

558,566542,4033 --      بدهی های غیرجاری      دریافتنی  های بلندمدت

4,122,3724,138,2640 --00      پرداختنی های بلندمدت      سرمایه گذاری های بلندمدت

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

5555550 (56)314,234710,601      تسهیلت مالی بلندمدت      دارایی های نامشهود

00-- 6,4014,76834      ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان      زمین نگهداری شده برای ساخت املک

73,54177,076(5) (55)320,635715,369      جمع بدهی های غیرجاری      دارایی های ثابت مشهود

39729435 9,441,3099,087,0854      جمع بدهی ها      سایر دارایی ها

4,755,4314,758,5920 --      حقوق صاحبان سهام      جمع دارایی های غیرجاری

3,000,0003,000,0000      سرمایه      

--3110      افزایش (كاهش) سرمایه در جریان      

--00      صرف (كسر) سهام      

--00      سهام خزانه      

205,621194,6266      اندوخته قانونی      

1419 از



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

1396/06/31 3,000,000 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1396/06/31 )حسابرسی شده(

701010 كد صنعت: ثاختبین المللی توسعه ساختمان نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 407475شماره اطلعیه :

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       

شركت های دولتی

00--

755,398576,50131      سود (زیان) انباشته      

3,961,5233,771,3205جمع حقوق صاحبان سهام      

13,402,83212,858,4054 13,402,83212,858,4054جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهامجمع دارایی ها

1519 از



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

1396/06/31 3,000,000 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1396/06/31 )حسابرسی شده(

701010 كد صنعت: ثاختبین المللی توسعه ساختمان نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 407475شماره اطلعیه :

واقعی  سال مالی صورت سود وزیان

1395/06/31حسابرسی شده منتهی به 1396/06/31حسابرسی شده منتهی به 
درصد تغییر

--سود (زیان) خالص

1,490,9031,077,54838درآمدهای عملیاتی

104(639,926)(1,306,346)بهای تمام  شده درآمدهای عملیاتی

(58)184,557437,622سود (زیان) ناخالص

14(73,174)(83,214)هزینه های فروش، اداری و عمومی

229,17591624,919سایر درآمدهای عملیاتی

--00سایر هزینه های عملیاتی

(10)330,518365,364سود (زیان) عملیاتی

4(389,826)(407,151)هزینه های مالی

284,922232,31023سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه گذاری ها

(22)12,27415,643سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی- اقلم متفرقه

(1)220,563223,491سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

(64)(1,840)(671)مالیات بر درآمد

(1)219,892221,651سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم

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

(1)219,892221,651سود (زیان) خالص

--سود (زیان) پایه هر سهم

2001953سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی

5(121)(127)سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی

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

(1)7374سود (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

1619 از



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

1396/06/31 3,000,000 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1396/06/31 )حسابرسی شده(

701010 كد صنعت: ثاختبین المللی توسعه ساختمان نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 407475شماره اطلعیه :

--گردش حساب سود (زیان) انباشته

(1)219,892221,651سود (زیان) خالص

1,042,816442,233136سود (زیان) انباشته ابتدای دوره

35,770(1,300)(466,315)تعدیلت سنواتی

576,501440,93331سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل  شده

(60)(75,000)(30,000)سود سهام  مصوب

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

546,501365,93349سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته

--00انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

766,393587,58430سود قابل تخصیص

(1)(11,083)(10,995)انتقال به اندوخته  قانونی 

--00انتقال به سایر اندوخته ها

755,398576,50131سود (زیان) انباشته  پایان  دوره

(1)7374سود (زیان) خالص هر سهم–ریال

3,000,0003,000,0000سرمایه

1719 از



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

1396/06/31 3,000,000 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1396/06/31 )حسابرسی شده(

701010 كد صنعت: ثاختبین المللی توسعه ساختمان نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 407475شماره اطلعیه :

درصد تغییر شرح

صورت جریان وجوه نقد

واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی 

به  31/06/1396

واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی شده منتهی به  

31/06/1395

--فعالیت های عملیاتی

4,898 --(205,950)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی- عادی

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

4,898 --(205,950)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی

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

0 --0سود سهام دریافتی

(415,114) (69)(130,261)سود پرداختی بابت استقراض

3,219 (66)1,103سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاری ها

(5,875) (82)(1,047)سود سهام پرداختی

(417,770) جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی 

بابت تأمین مالی

(130,205)(69)

--مالیات بر درآمد

(6,719) 255(23,840)مالیات بر درآمد پرداختی

--فعالیت های سرمایه گذاری

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

(43) 102(87)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

(1,384) 96(2,719)وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های بلندمدت

1819 از



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

1396/06/31 3,000,000 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی12 ماهه منتهی به 1396/06/31 )حسابرسی شده(

701010 كد صنعت: ثاختبین المللی توسعه ساختمان نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 407475شماره اطلعیه :

0 --0وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های كوتاه مدت

0 --0وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های كوتاه مدت

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

(56,866) --0وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املک

(58,293) (95)(2,806)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری

(477,884) (24)(362,801)جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی

--فعالیت های تأمین مالی

0 --311وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه

0 --0وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه

0 --0وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه

2,180,428 (60)880,000وجوه دریافتی حاصل از استقراض

(1,700,000) (69)(532,820)بازپرداخت اصل استقراض

480,428 (28)347,491جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی

2,544 --(15,310)خالص افزایش (كاهش) در موجودی نقد

19,935 22,38612موجودی نقد در ابتدای دوره

(93) 359(427)تآثیر تغییرات نرخ ارز

22,386 (70)6,649موجودی نقد در پایان دوره

703,238 2,707,495285مبادلت غیرنقدی

1919 از


