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 1393ماه  شهریور  31براي سال مالی منتهی به 
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 گزیده اطالعات 

 

                                      

 1391سال 1392سال 1393سال شرح

اطالعات عملکرد مالی طی ) الف

 )مبالغ به میلیون ریال(دوره 

 484،582 674،874 953،556 درآمد خالص

 130،678 172،967 228،145 سود عملیاتی

 373 7،260 27،423 غیرعملیاتی )هزینه ها ( درآمدهاخالص 

 123،020 169،549 237،875 پس از کسر مالیات -سود خالص 

 )26،730( 0 0 تعدیالت سنواتی

 7،361 10،022 )753،32( وجوه نقد حاصل از فعالیت هاي عملیاتی

اطالعات وضعیت مالی در پایان ) ب

 )مبالغ به میلیون ریال ( دوره 

 1،216،494 1،508،127 1،625،724 جمع داراییها

 756،910 978،994 993،717 جمع بدهی ها

 300،000 300،000 300،000 سرمایه ثبت شده

 459،584 529،133 632،008 جمع حقوق صاحبان سهام

 )درصد ( نرخ بازده )  ج
 0.1 0.11 0.14 نرخ بازده داراییها

 0.26 0.32 0.37 )ارزش ویژه( نرخ بازده حقوق صاحبان سهام 

 اطالعات مربوط به هر سهم) د

 300،000،000 300،000،000 300،000،000 تعداد سهام در زمان برگزاري مجمع

 496 510 787 ریال -اولین پیش بینی سود هر سهم 

 496 746 787 ریال -آخرین پیش بینی سود هر سهم 

 410 565 793 ریال  -سود واقعی هر سهم 

 333 450  ریال  - سود نقدي هر سهم 

 2091 2894 2822 ریال -آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تائید گزارش 

 1،000 1،000 1،000 ریال  -ارزش دفتري هر سهم 

 5.12  5 3.55 مر تبه-هر سهم نسبت قیمت به درآمد واقعی 

 194 182 138 )پایان سال ( نفر   -تعداد کارکنان  سایر اطالعات   -) ه
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 پیام هیأت مدیره 

 

صنعت ساختمان سازي کشور طی سال هاي اخیر آن چنـان کـه   همانطوریکه سهامداران گرامی شرکت مستحضر هستند 

 .یکی از پرفراز و نشیب ترین دوران خود را پشت سـر گذاشـته اسـت   تمامی دست اندرکاران این صنعت اذعان دارند، 

بـورس   بـازار  سالی که گذشت سال رکود تاریخی مسکن بود که علت آن را می توان در رونق بازارهاي موازي همچون

د علیـرغم رکـو  جاري در سال مالی ،  ه استاوراق بهادار دانست که منجر به کاهش سرمایه گذاري در این بخش گردید

بـا   ، بی سابقه در بخش مسکن ، با عنایت به تجارب سالهاي گذشته ، با جدیت تمام تـالش نمـوده ضـمن سـاماندهی    

بـه سـرآمد در    ،افزایش سهم بازار از طریق باال بردن سهم شرکت در تولید واحـدهاي مسـکونی ، تجـاري و خـدماتی     

صداقت ، تعهد ، کیفیت ، نوآوري  .در شمالغرب کشور تبدیل شویم سرعت و کیفیت در بین شرکتهاي فعال ساختمانی 

ارزش هاي بنیادین شرکت می باشند و تمرکز اصلی شـرکت بـر مشـتري محـوري از      و استفاده از فن آوري هاي نوین

د انطباق محصوالت و خدمات شرکت با نیازهاي مشتریان ، باال بردن سوکیفیت واحدهاي تولیدي و سطح ارتقاي طریق 

 . می باشدآوري شرکت باالتر از سود مورد انتظار و تبدیل سهام شرکت به عنوان جذاب ترین سهام گروه ساختمانی ، 

افزایش سهم پروژه هاي مشارکتی در سبد درآمدي شرکت بوده که در سال پـیش رو  شرکت در سالهاي اخیر سیاست 

ایجاد واحدهاي مسکونی و تجاري در مناطق جدید جغرافیایی در قالب طرح هاي مشـارکتی  نیز این سیاست در قالب 

، با عنایت بـه افـزایش   در جهت افزایش هر چه بیشتر سهم بازار با قدرت تمام ادامه خواهد یافت و سرمایه گذاري ، 

و همچنـین  اي ساخت و ساز مسکن و افزایش هزینه ه در صنعت ساختمان وقیمت زمین به عنوان نهاده اصلی تولید 

در سال گذشته و سال جاري از  به کنترل هزینه هانگاه جدید طرح هدفمند سازي یارانه ها ،  پیاده سازي مرحله دوم 

در این راستا شرکت عالوه بر استقرار سیستم مدیریت ریسـک  . باشد  یسایر مواردي است که مورد نظر هیأت مدیره م

هـا  انجام هزینه به محل بر اساس مدل مبتنی بر تحقیقات علمی و مورد پذیرش جوامع و صنایع داخلی و بین المللی ، 

حساسیت ویژه اي داشته و سعی در متوازن نمودن مبالغ تامین مالی شرکت و افزایش تامین مالی غیر بانکی از مشتریان 

کت با تکیه بر تعریف پروژه هایی بـا توجیـه اقتصـادي مناسـب ،     افزایش سهم بازار شر . کرده استو سرمایه گذاران 

تشکیل کمیته بازاریابی و فروش و تمرکز هر چه بیشتر بر نیازهاي بازار ، پیاده سازي روش هاي نوین فروش و پـیش  

 فروش در شرکت ، افزایش پروژه هاي مشارکتی در سبد درآمدي شرکت ، ارتقاء سطح کنترل داخلی از طریق تقویت

 .نظام حسابرسی داخلی از دیگر برنامه هاي مهم آتی ، در سال پیش رو می باشد 
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 کلیاتی در باره شرکت 

 تاریخچه  -

شرکت گروه سرمایه گذاري مسکن از بدو تاسیس در جهت گسترش فعالیت هاي خود به اقصی نقاط کشور نسبت بـه  

که این شعب و نمایندگی هـا در راسـتاي برنامـه تحـول     ایجاد شعب و نمایندگی ها در سراسر کشور اقدام نموده است 

به تدریج تبدیل بـه شـرکت هـاي مسـتقل      1385استراتژیک شرکت و تبدیل آن به شرکتی با سازو کار هلدینگ از سال 

 .یکی از این شرکت ها می باشد ) سهامی عام (گردیده اند که شرکت سرمایه گذاري مسکن شمالغرب 

 هاي استان دادن قرار پوشش تحت جهت شعبه صورت به 1370 سال در شمالغرب ابتدامسکن  يگذار هیشرکت سرما

 صـورت  بـه  را خود فعالیت 1385 سال اوائل از و گردید تاسیس تبریز مرکزیت با غربی آذربایجان و شرقی آذربایجان

 به تاسیس بدو از شرکت این  .است داده ادامه )هلدینگ( مسکن گذاري سرمایه گروه شرکت تابعه هاي شرکت از یکی

  .است نموده اقدام گوناگون هاي پروژه اجراي به نسبت تابعه، شرکت صورت به آن تداوم در و شعبه صورت

 شـده  افزوده شرکت این به نیز زنجان استان و اردبیل استان نمایندگی مادر شرکت سیاستهاي راستاي در 1389 سال در

که در  دارد ششپو تحت نیز را زنجان و اردبیل استانهاي غربی و شرقی آذربایجان استانهاي بر عالوه اکنون هم و است

الزم به ذکر است نام شرکت در . در راستاي ایجاد تحول در شرکت ، نمایندگی زنجان به شعبه تبدیل گردید 1391سال 

ن بوده اسـت کـه در   آذربایجامسکن  يگذار هیشرکت سرماعبه شمالغرب و سپس مسکن ش يگذار هیشرکت سرماابتدا 

 . تغییر نام داده است مسکن شمالغرب يگذار هیشرکت سرمابه  1390سال 

به سهامی عام تبدیل شده و  خاص سهامی از شرکت نوع 2/5/1391تاریخ  درمادر ،  شرکت راهبردي سیاستهاي ادامه در

بهـادار   نیـز در سـازمان بـورس اوراق    18/10/1391و در تاریخ  ثبت تبریز شرکتهاي ثبت اداره در 19295 شماره تحت 

 .آغاز گردیده است 18/2/92پذیرفته شده است که عرضه سهام نیز از تاریخ  )فرابوس (
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 سرمایه و ترکیب سهامداران -

) ریـال  1ر000سهم هر یک بـه ارزش اسـمی    10ر000شامل تعداد (سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ ده میلیون ریال 

میلیـون سـهم هریـک بـه ارزش      300شامل تعداد (میلیون ریال  300ر000مرحله به شرح زیر به مبلغ بوده که طی چند 

 .افزایش یافته است 31/6/1390در پایان سال مالی منتهی به ) ریال 1ر000اسمی 

 محل افزایش سرمایه )میلیون ریال(سرمایه جدید  درصد افزایش سرمایه تاریخ افزایش سرمایه

 مطالبات حال شده سهامداران 100ر000 _ 1385

 مطالبات حال شده سهامداران 300ر000 200 1390

 

و تاریخ  31/06/1393سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به  نیم درصدهمچنین سهامداران داراي مالکیت بیش از 

 :د گزارش ، به شرح جدول زیر است ییتا

 و تاریخ تائید گزارش 1393شهریور  31به  لیست سهامدار عمده شرکت در پایان سال مالی منتهی

 نام سهامدار ردیف 

 

 تاریخ تائید گزارش 31/06/1393

 درصد تعداد سهام درصد تعداد سهام

 79.9 239،757،864 79.9 239،757،864 )سهامی عام(شرکت سرمایه گذاري مسکن  1

 2.4 7،100،000 2.4 7،100،000 شخص حقیقی 2

 1.7 5،000،000 1.7 5،000،000 )سهامی عام(مالی مهر آیندگان شرکت گروه توسعه  3

 0.9 2،722،755 0.9 2،722،755 )سهامی عام(شرکت سرمایه گذاري ارزش آفرینان  4

 0.8 2،282،478 0.8 2،282،478 شخص حقیقی 5

 0.6 1،783،497 0.6 1،783،497 شرکت سرمایه گذاري توسعه صنعت و معدن خراسان 6

 13.7 41،363،406 13.7 41،363،406 سایر 7

 100 300،000،000 100 300،000،000 جمع  
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 شرکت از منظر بورس اوراق بهادار 

در گروه انبوه سازي امالك  18/10/1391تاریخ  میلیارد تومانی در 30شرکت سرمایه گذاري مسکن شمالغرب با سرمایه 

سال اخیر به شرح   2وضعیت سهام شرکت طی .در بازار اول فرابورس پذیرفته شد» ثغرب«نماد معامالتی  و مستغالت با

 :زیربوده است 

 

 وضعیت نقد شوندگی سهام وکیفیت افشاء اطالعات شرکت 

 31/06/1393اطالعات در سال مالی منتهی به  يلحاظ نقدشوندگی سهام و کیفیت افشا وضعیت رتبه بندي شرکت از

 : براساس ارزیابی سازمان بورس اوراق بهادار ، به شرح زیر بوده است 

 1392در سال  1393در سال  شرح

 - 9 کیفیت افشاء و اطالع رسانی رتبه 

 - 240  روزهاي معامالتیتعداد 

 - 5  رتبه  روزهاي باز بودن نماد

 - 378،1   )سهم میلیون(طی سال مالی میانگین حجم معامالت

 

  

 پایان سال مالی

 

 سال مالی منتهی به 
تعداد سهام 

 معامله شده

ارزش سهام 

معامله شده 

 )میلیون ریال(

تعداد 

روزهاي باز 

 بودن نماد

تعداد 

روزهایی که 

 نماد معامله

 شده است

ارزش بازار 

 )میلیون ریال(

قیمت سهم         

 )ریال(

 سرمایه  

 )میلیون ریال(

31/06/1392 236،088،757 620،164 92 92 920،100 3،067 300،000 

31/06/1393 330،780،141 1،131،764 240 240 840،300 2،801 300،000 
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 عی اطالعات مقایسه اي پیش بینی هاي درآمد هر سهم در طی سال و عملکرد واق

 

 شرح

اولین پیش بینی درآمد 

هر سهم درتاریخ 

23/06/1392 

آخرین پیش بینی در 

آمد هر سهم در تاریخ 

03/06/1393 

درآمد واقعی 

 هرسهم

 درصد تغییرات

 )10(  953،556 1،060،112 1،060،112 در آمد 

 )12( )706،545(  )800،984( )800،984( بهاي تمام شده کاالي فروخته شده

 )4( 247،011 259،128 259،128 ناخالص) زیان (سود 

 )1551( )18،865( 1300 1300 عملیاتی ) هزینه هاي ( خالص در آمدها 

 )6( 228،145 243،738 243،738 عملیاتی ) زیان ( سود 

 171 )8،514( )3،140( )3،140( هزینه هاي مالی 

 584 27،423 4،004 4،004 متفرقه ) هزینه هاي ( خالص در آمدها 

 0 0 0 0 اثرات انباشته تغییر در اصول حسابداري / قبل از اقالم غیر مترقبه ) زیان ( سود 

 1 247،055 244،602 244،602 قبل از کسر مالیات ) زیان ( سود 

 9 )9،180( )8،408( )8،408( مالیات 

 0 237،875 236،194 236،194 خالص پس از کسر مالیات ) زیان ( سود 

 0 793 787 787 سود هر سهم پس از مالیات 
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 محیط حقوقی شرکت 

 : مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت ، عبارتند از 

 ، آیین نامه ها و مقررات داخلی شرکتاساسنامه -1

 مصوبات و دستورالعملهاي سازمان بورس اوراق بهادارتهران   -2

 تصمیمات مجمع عمومی -3

 آئین نامه ها و بخشنامه هاي هیأت وزیران  -4

 مصوبات هیأت مدیره -5

 قانون مالیات-6

 قانون تجارت -7

 قانون کار-8

 مصوبات مجلس شوراي اسالمی و هیات وزیران در خصوص مسکن مهر -9

 قانون مبارزه با پول شویی-10

 قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان -11

 مجلس شوراي اسالمی  12/10/1389قانون پیش فروش ساختمان مصوب  -12

 ضوابط شهرداري ها  -13

       

 

 

 

 

 



 )سهامی عام (  سرمایه گذاري مسکن شمالغربشرکت 

 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

 1393ماه  شهریور  31براي سال مالی منتهی به 

 

 

  
                                                                                      ١٠ 

 

 مروري بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت 

 : تولید ) الف 

 زیر بناي شروع شده:  1 –الف 

 

 ساخته شده سطح زیر بناي :  2 – الف

 

 سطح زیر بناي آماده براي فروش:  3 – الف

 

٠

۵٠,٠٠٠

١٠٠,٠٠٠

١۵٠,٠٠٠

١٣٨٨ ١٣٨٩ ١٣٩٠ ١٣٩١ ١٣٩٢ ١٣٩٣

٠

٢٠,٠٠٠

۴٠,٠٠٠

۶٠,٠٠٠

٨٠,٠٠٠

١٣٨٨ ١٣٨٩ ١٣٩٠ ١٣٩١ ١٣٩٢ ١٣٩٣

٠

٢٠,٠٠٠

۴٠,٠٠٠

۶٠,٠٠٠

٨٠,٠٠٠

١٣٨٨ ١٣٨٩ ١٣٩٠ ١٣٩١ ١٣٩٢ ١٣٩٣
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٠.٧۴

٠.٠۴

٠.٢٢
مسکونی

تجاری 

خدماتی، اداری

 از  نظر کاربريتولید ترکیب 

 ، اداري  خدماتی تجاري مسکونی نوع کاربري

 10،845 2،246 37،798 متراژتولید طی سال مالی

 

 

 قرارداد ساختنوع  ترکیب تولید از نظر 

 غیر مشارکتی مشارکتی پروژه هاساخت  نوع قرارداد

 32،640 18،249 متراژ تولید طی سال مالی

 

 

٠.٣۶

٠.۶۴
مشارکتی

غیر مشارکتی
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 فروش   )ب

 

 سود ناخالص )ج

 

 

 

٠

١٠٠٠٠٠

٢٠٠٠٠٠

٣٠٠٠٠٠

۴٠٠٠٠٠

۵٠٠٠٠٠

۶٠٠٠٠٠

٧٠٠٠٠٠

٨٠٠٠٠٠

٩٠٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠٠

١٣٨٨ ١٣٨٩ ١٣٩٠ ١٣٩١ ١٣٩٢ ١٣٩٣

١۶٨٨٠۵

٣١۵,٣۶۴ ٣٣٩,۶۵٧

۴٨۴,۵٨٢

۶٧۴,٨٧۴

٩۵٣,۵۵۶

٠

۵٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠

١۵٠٠٠٠

٢٠٠٠٠٠

٢۵٠٠٠٠

١٣٨٨ ١٣٨٩ ١٣٩٠ ١٣٩١ ١٣٩٢ ١٣٩٣

۴٢٠٨۴

٨٩,٣٨٣ ٩۵,٨۴۴ ٩١,٠۶۴

١٨۶,٣١٣

٢۴٧,٠١٠
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                                                                                      ١٣ 

 

٠

۵٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠

١۵٠٠٠٠

٢٠٠٠٠٠

٢۵٠٠٠٠

١٣٨٨ ١٣٨٩ ١٣٩٠ ١٣٩١ ١٣٩٢ ١٣٩٣

۴٠۶۴۶

٨٧,۵١۴ ٩۴,٧٧١
١٣١,١٧٨

١٧٢,٩۶٧

٢٢٨,١۴۵

 سود عملیاتی )د

 

 

 

 

 

 سود خالص )ه

 

 

 

 

 

٠

۵٠٠٠٠

١٠٠٠٠٠

١۵٠٠٠٠

٢٠٠٠٠٠

٢۵٠٠٠٠

١٣٨٨ ١٣٨٩ ١٣٩٠ ١٣٩١ ١٣٩٢ ١٣٩٣

٣٧۶۶۴

٨۵,٢٩۴ ٨٢,٠۵٢

١٢٣,٠٢٠

١۶٩,۵۴٩

٢٣٧,٨٧۵
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   EPS     )ز

 

 

 200این است که شرکت در این سال از محل مطالبات حال شده سهامداران به میـزان   1390در سال  EPSعلت افت *

 . درصد افزایش سرمایه داده است 

 جدول مقایسه اي مقدار تولید و فروش) ك

 

 

٠

٢٠٠

۴٠٠

۶٠٠

٨٠٠

١٠٠٠

١٣٨٨ ١٣٨٩ ١٣٩٠ ١٣٩١ ١٣٩٢ ١٣٩٣

٠

١٠,٠٠٠

٢٠,٠٠٠

٣٠,٠٠٠

۴٠,٠٠٠

۵٠,٠٠٠

۶٠,٠٠٠

٧٠,٠٠٠

٨٠,٠٠٠

٩٠,٠٠٠

١٣٩٠ ١٣٩١ ١٣٩٢ ١٣٩٣

متراژ ساختھ شده

متراژ فروش رفتھ
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 : تأمین مالی   )ل

مسکن نموده اسـت و  شرکت در جهت مدیریت ریسک نقدینگی اقدام به متوازن سازي سبد دارایی هاي خود در حوزه 

بـه  . در سالهاي اخیر بخشی از سبد سرمایه گذاري در مسکن را به سمت حوزه هاي کم ریسک تر منتقل نمـوده اسـت   

اقدام بعدي . عنوان مثال افزایش سرمایه گذاري در پروژه هاي متوسط و کوچک ، مصادیق مهم و قابل اشاره می باشند 

سال هاي اخیر به دلیل پیش بینی رکود ، اجراي پروژه هاي مشارکتی در جهت تامین مالی از طریق پیش فروش است در 

 .کاهش ریسک نقدینگی در دستور کار قرار گرفته است
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جدول زیر نشان دهنده برخی .قایسه نسبتهاي مالی شرکت نشان دهنده بهبود قابل توجه در اکثر شاخصهاي مالی است م

 .با سالهاي قبل می باشد  از نسبتهاي مالی و مقایسه آن

           

 
    

 تغییرات نسبتهاي مالی 

 1393 1392 1393 1392 1391 شرح

نسبتهاي 

 نقدینگی

%9   0.008 1.30  1.19 1.18 نسبتهاي جاري  

%160  1.26  1.12 0.43 نسبت سریع   12%  

%3  0.77 0.76 0.74 نسبت داراي جاري    1%  

  

نسبتهاي 

 فعالیت

%14   0.60 0.49 0.43 گردش دارایینسبت    22%  

%12   187 199 178 دوره وصول مطالبات    6%-  

-%13 288  437 501 دوره گردش کاال   34%-   

  

نسبتهاي 

 اهرمی

%6  1.57 1.8 1.7 نسبت کل بدهی به ارزش ویژه    13%-  

-%5  0.38 0.35 0.37 نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی ها    8%  

%277  25.86  34.45 9 نسبت پوشش بهره   36%-  

  

نسبتهاي سود 

 آوري

 0   0  0.25 0.25 0.25 بازده فروش

ROE( 0.27 0.32 0.37  18%(بازده ارزش ویژه    16%   

ROA( 0.1 0.113 0.14  10%( بازده دارایی    27%  

  

نسبتهاي ارزش 

 بازار

EPS( 410 565  793  38%(سود هر سهم   40%  

P/E( 5.12 7.71  3.55 40%(ارزش روز سهم به سود    53%-   

DPS( 333 450 -   36%(سود نقدي هر سهم    -  
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 اطالعات مربوط به معامالت و اشخاص وابسته 

 

سـرمایه گـذاري مسـکن     اصالحیه قانون تجـارت ، شـرکت    129در سال مورد گزارش معامالت مشمول ماده 

 .آمده استهمراه صورتهاي مالی  38در یادداشت  شمالغرب به تفضیل

 

 

 اطالعات تعهدات مالی شرکت 

 

صورتهاي مالی بـوده و تعهـدات    36تعهدات مالی آتی شرکت ، صرفاً منحصر به مندرجات یادداشت شماره 

 .دیگري در آینده براي شرکت وجود ندارد 
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 نظام راهبردي شرکت

 . ت مدیره شرکت در سال جاري به شرح زیر میباشد ااطالعات مربوط به اعضاء هی - 1

 

 

 نام و نام خانوادگی

 )نماینده شخصیت حقوقی ( 
 سمت

/ تحصیالت  

 مدارك

 حرفه اي

اهم زمینه هاي  

 سوابق کاري

تاریخ عضویت در 

 هیات مدیره

عضویت همزمان در 

هیات مدیره سایر 

 شرکت ها

ت اعضویت قبلی در  هی

  5مدیره سایر شرکت ها  در 

 سال اخیر

 مهدي محمد صادق پور

  )اینده بازرگانی سرمایه گذاري مسکننم(
 فوق لیسانس  هیات مدیره رییس

 ،ساختمان سازي 

عمران ، شهر 

 سازي

18/05/1391 

هواپیمایی آتا ، 

شرکت خانه سازي 

 ایرداك

شرکت عمران مسکن سازان 

 قزوین

 عباسعلی مینایی

)       نماینده شرکت گروه سرمایه گذاري مسکن(

یس هیات یب رینا

 مدیره
 لیسانس

بانک  شعبرمدی

مسکن استان 

 آذربایجان شرقی

13/02/1391 - - 

 علی اکبر کریمی

 )مایه گذاري مسکننماینده مهندسین مشاور سر(

مدیر عامل و عضو 

 موظف هیات مدیره
 دکتري

فعالیت در مشاغل 

دولتی و شهرداري 

شرکتهاي انبوه  و

 ساز مسکن

21/10/1392 
شرکت سامان گستران 

 پویا

شرکت توسعه صادرات 

زنجان ، شرکت شهرك 

 هاي صنعتی استان زنجان

 بهرام گسیلی

)              نماینده سرمایه گذاري مسکن پردیس ( 
 24/08/1389 انبوه ساز مسکن دکتري عضو هیات مدیره

شرکت مهندسی 

معماري ارس طرح ، 

 سبالن فوم اردبیل

شرکت انبوه سازان نگین ، 

سازمان نظام مهندسی 

 ساختمان استان اردبیل

 بهروز ضرغام

)               نماینده سرمایه گذاري مسکن تهران( 
 لیسانس عضو هیات مدیره

مدیر عامل سازمان 

همیاري شهرداري 

 زنجان

21/10/1392 
شرکت توسعه 

 صادرات استان زنجان

مسکن  شرکت تعاونی

شهرکهاي صنعتی استان 

 زنجان
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 . ت مدیره و حضور اعضاء در جلسات بـدیـن شـرح مـی بـاشـد ااطالعات مربوط به تعداد جلسات هی  -2

 . کلیه جلسات تمام اعضاءحاضر بوده اند درباشد، جلسه می  27 تعداد جلسات برگزار شده 

 

براساس تصمیمات متخـذه  . طبق اساسنامه شرکت تعیین حقوق و مزایاي مدیرعامل ، توسط هیأت مدیره میباشد  -3

 . در این خصوص ، حقوق و مزایاي مدیرعامل مشخص و پرداخت گردیده است 

 

توسـط صـاحبان سـهام    21/10/1392بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت در مجمع عمومی عادي مـورخ    -4

بـازرس    . انتخاب گردیده و تا پایان سال نیز ادامه داشته اسـت  ) حسابداران رسمی ( رسی فریوران موسسه حساب

 . علی البدل شرکت نیز در همان مجمع ، موسسه حسابرسی کاربرد ارقام انتخاب گردیده است 

یره تفویض میزان حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی ، توسط مجمع عمومی عادي ساالنه به هیات مد

میلیـون ریـال     1،038 مبلـغ   1393شـهریور  31مالی منتهی بـه   میزان هزینه حسابرسی براي سال .گردیده است 

متشکل ازحسابرسی پایان سال ، حسابرسی میاندوره اي شش ماهه و گزارشات پیش بینـی سـاالنه همـراه سـایر     

 . هزینه هاي مرتبط بوده است 
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 ریسک شرکت  گزارش تجزیه و تحلیل 

 

 ریسک هاي عمده شرکت

 ریسک سیستماتیک*  

رونق بر اساس مطالعات گذشته داراي تناوب حـدود   -دوره رکود. در بازار مسکن ) رونق -رکود(وجود دوره هاي  -1

سال است که با بررسی وضعیت موجود و بررسی اینکه در کدامیک از دوره ها قرار داریم جهت فـروش محصـوالت    3

 .رکود نیازمند به مدیریت مناسب در ریسک نوسان دوره اي می باشیم در دوران

حضور رقباي جدید در بازار و ضرورت برنامه ریزي جهت توانمند نمودن سازمان جهت بهبود ساختار و روشـهاي   -2

 .سازمانی ، ارائه خدمات و ارزش افزوده به مشتریان

 ...د نوسان نرخ بهره ، نرخ ارز ، نرخ تورم ، نرخ مواد اولیه و وجود متغیرهاي تاثیرگذار بر صنعت ساختمان مانن -3

 .بر سودآوري شرکت) محدودیت در تامین مواد و مصالح اولیه(تاثیر تحریم هاي سیاسی  -4

 نعت ساختمان در زمینه انبوه سازيهمسو نبودن قوانین و سیاستهاي ارگانها و ادارات مرتبط با ص -5

 

 ریسک غیرسیستماتیک* 

 تاخیر پروژه  -1

 بــا توجــه بــه اینکــه شــرکت ســرمایه گــذاري مســکن شــمالغرب یــک شــرکت تخصصــی در زمینــه ســاخت و ســاز  

می باشد و همواره یکی از تهدیدات عمده شرکت ، تاخیر در انجام پروژه ها می باشد شرکت درصـدد اسـت بـا پیـاده     

در گزارشات سه ماهه ریسک شناسایی شود و مـورد  سازي مدیریت ریسک ، عوامل مختلف ایجاد تاخیر در پروژه ها ، 

الزم به توضیح است که در حال حاضر نیز ایـن عوامـل ایجـاد    . (تحلیل و بررسی و اقدام پیشگیرانه یا واکنش قرار گیرد
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تاخیر مورد بررسی قرار می گیرد ولی هدف از شناسایی این عوامل بوسیله مدیریت ریسک ، سیستماتیک نمودن برنامـه  

 ).دامات می باشدو اق

 ریسک نقدینگی -2

سال می باشد تامین و مدیریت جریان نقدي پروژه از موضوعات  3با توجه به دوره عملیاتی صنعت ساختمان که حدود 

 .مهم می باشد

 ریسک عدم فروش محصول -3

و افزایش رقبا ، فروش مسکن را بـا  ) رونق تورمی(، کاهش تقاضا ، افزایش قیمت ) رونق –رکود (قرار گرفتن در دوره 

 .چالش هاي جدي و فراوانی مواجه می سازد
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 فعالیتهاي توسعه منابع انسانی   

 :   منابع انسانی  

هزینه  منابع انسانی نقش بسیار مهمی در کلیه فعالیت هاي شرکت دارد و همچنین  همانطوریکه مستحضر هستید

در سال مالی موضوع گزارش سعی .تولید را به خود اختصاص می دهدنیز سهم قابل توجهی از هزینه هاي هاي پرسنلی 

که در همین راستا  شده است با کاهش تعداد کارکنان ، میزان هزینه هاي پرسنلی شرکت کنترل و کاهش داده شود

 .نفر رسیده است  141درصد کاهش به  22نفر با حدود  180مجموع تعداد نیروي انسانی از 

 . دهد  جدول ذیل جزئیات مربوط به پرسنل شرکت را نشان می -

 

 شرح

31/06/1393 31/06/1392 

زیر 

 دیپلم
 دیپلم

فوق 

 دیپلم
 لیسانس

فوق 

لیسانس 

 و دکتري

 جمع
زیر 

 دیپلم
 دیپلم

 فوق

 دیپلم
 لیسانس

فوق 

لیسانس 

 و دکتري

 جمع

 تبریز
 83 4 28 7 14 30 71 2 23 7 11 28 مرد

 4 1 3 - - - 5 2 3 - - - زن

 ارومیه
 19 4 6 4 3 2 13 2 5 4 1 1 مرد

 - - - - - - 1 - - - - - زن

 زنجان
 39 1 19 2 8 9 23 1 10 3 4 5 مرد

 7 1 4 2 - - 4 - 2 2 - - زن

 اردبیل
 30 1 12 2 2 13 22 1 11 1 2 7 مرد

 - - - - - - - - - - - - زن

 182 12 71 16 27 54 138 9 53 17 19 43 جمع کل
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 مات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع اقدا

اقدامات انجام شده درخصوص صورتخالصه مذاکرات و تکالیف مجمع عمومی عادي سالیانه مورخ ) الف 

 : به شرح ذیل میباشد   21/10/1392

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی ، تکلیف گردید شرکت نسبت به تعیین تکلیف قرارداد مشارکت با شرکت  )4(در خصوص بند -1

 مسکن تابلیه اقدام نماید 

خاتمه یافته و مانده حساب فیمابین به  11/03/1393موضوع مشارکت کوي فرهنگ زنجان بر اساس صورتجلسه مورخه 

 .مه گردید میلیون ریال تعیین و مختو 2،424مبلغ 

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی ، تکلیف گردید شرکت در جهت حفظ منافع نسبت به پیگیري وصول )7(در خصوص بند -2

 مطالبات از بدهکاران مجتمع مسکونی آسمان اقدام نماید

ی الزم جهت اقدامات الزم در خصوص اخذ سند مالکیت واحدهاي مسکونی پروژه آسمان انجتم شده و اقدامات حقوق

 وصول مطالبات از بدهکاران در حال انجام است

تکلیف گردید شرکت نسبت به ارسال صورت وضعیت ها به کارفرما و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی ، )8(در خصوص بند -3

 اخذ تاییدیه هزینه هاي انجام شده در پروژه مباشرتی سپیدار ارومیه اقدام نماید

ریـال  10،591،056،000راتی که با اداره ساختمان بانک مسکن انجام گردید اداره کل ساختمان مبلغ طی مکاتبات و مذاک

تائیـد و پرداخـت نمـود و     26/11/1392تـاریخ   5506/66 شـماره  از صورت وضعیت هاي معوق شرکت را طـی نامـه  

هاي اضافی انجام  شرکت در خصوص آیتم مطالباتالباقی  20/12/1392همچنین با عنایت به صورتجلسه تنظیمی مورخ

مـورد موافقـت   ) 29،787،249،986+4،800،000،000( ریال 34،587،249،986در دو بند به مبلغ کل  در این پروژه  شده

 .و در مسیر مراحل پرداخت توسط بانک قرار دارد  هقرار گرفت

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی ، تکلیف گردید شرکت نسبت به پرداخت سود سهام در مهلت قانونی  )9 (در خصوص بند-4

 اقدام نماید 

 . ه استطبق جدول زمانبندي ارائه شده پرداخت گردیدسود کلیه سهامداران به استثناي سهامدار عمده 
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گردید شرکت پیگیري هاي الزم جهت انتقال اسناد زمین  گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی ، تکلیف)10(در خصوص بند -5

 فی مابین انجام دهد  دخریداري شده در شهرك رشدیه را طبق قراردا

شه طی یخصوص در حال انجام است از جمله پس از تشکیل جلسه اي با مدیر عامل شرکت باغم این اقدامات الزم در

یداري شده از شهرك رشدیه شده است و در حال پیگیري می نامه اي از شرکت یاد شده درخواست اسناد قطعات خر

پروژه  اراضی موصوف همزمان با انتقال اسناد واحدهاي فروخته شده به شرکت مذکور در اخذ اسناد مالکیت  وباشد ، 

 .پذیر خواهد شد  امکان ، بزودي آسمان تبریز که مراحل نهایی خود را طی می کند

حسابرس مستقل و بازرس قانونی ، تکلیف گردید شرکت نسبت به ارسال اظهارنامه مالیات بر ارزش گزارش )11(در خصوص بند -6

 .افزوده در مهلت قانونی اقدام نماید 

بصورت سه ماهه و طبق دستورالعمل و برنامه تدوینی در حال انجام است اما طبق بررسی هاي انجام شده توسط واحد 

انون مالیات بر ارزش افزوده  کلیه اموال غیر منقول معاف از مالیات بر ارزش افـزوده  ق 12ماده   8بند طبق برنامه ریزي 

به عرضه کاال یا خدمت معاف از مالیات موضوع ایـن قـانون    ی کهمؤدیانهمین قانون  17ماده  2تبصره می باشد و طبق 

ي پرداخـت شـده بابـت خریـد کـاال یـا       ، مالیاتهامشمول مالیات نباشنداشتغال داشته باشند ویا طبق مقررات این قانون 

در شرایط کنونی و با قانون فعلی نیازي به ارائه اظهارنامـه مالیـات بـر     ، لذااسترداد نمی باشد خدمت تا این مرحله قابل

 .ارزش افزوده نیست 

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی ، تکلیف گردید شرکت نسبت به رعایت دستورالعمل کنترل هاي داخلی  )14(در خصوص بند -7

 ناشران پذیرفته شده در فرابورس اقدام نماید 

با پیگیري هاي مستمر رعایت دستورالعمل هاي کنترل هاي داخلی را در این خصوص واحد حسابرسی داخلی شرکت 

 .برگزاري مرتب و مستمر جلسات کمیته حسابرسی اقدامات الزم در این رابطه پیگیري می گرددمد نظر قرار داده و با 

 .ضمنا منشور اخالقی شرکت نیز تدوین شده است 
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گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی ، تکلیف گردید شرکت نسبت به رعایت دستورالعمل فرابورس اقدام )15(در خصوص بند -8

 .نماید 

آنها در سایت کدال درج  کلیه اقدامات  اجرا شده است و گزارشفرابورس بطور کامل و دقیق و به موقع  دستورالعمل

 .و احراز رتبه هاي قابل قبول در ارزیابی فرابورس موید این امر می باشد شده است 

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی ، تکلیف گردید شرکت دستورالعمل هاي مرتبط با قانون مبارزه با )17(در خصوص بند -9

 پولشویی را اجرا نماید 

ي شـرکت  و پرسنل مالی ، اداري ، فروش و رسـیدگی و قراردادهـا   کلیه مدیران در این راستا جلسه آموزشی با حضور 

 شرکت ضـمن رعایـت کامـل   همچنین امور مالی .  برگزار شده استمربوطه با قوانین و دستورالعمل هاي  براي آشنایی

دستورالعمل مبارزه با پولشویی از صدور هرگونه چک در وجه افراد خودداري کرده و کلیـه پرداختهـا بـا اخـذ شـماره      

 .حساب و کارت ملی و شناسه ملی به حساب بانکی افراد و شرکتها واریز می گردد 

 

 

 براي تقسیم سود پیشنهاد هیأت مدیره

درصد  از سود خالص هر سهم در سال جاري را جهت تقسیم بین سهامداران  75هیأت مدیره در نظر دارد مبلغ 

در خصوص زمانبندي پرداخت سود سهام نیز بر اساس برنامه منتشره در روزنامه کثیر االنتشار شرکت و . پیشنهاد نماید 

 . هد شد سایت سازمان بورس اطالع رسانی اقدام خوا
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 روژه ها پ

      پروژه هاي در جریان ) الف 

  پروژه مسکن مهر پونک زنجان

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  زنجان  محل پروژه

  96850  زیر بناي نا خالص

  و سه خوابه یک ، دو  تنوع واحدها

  بلوك 20  تعداد بلوك

  طبقه 10  تعداد طبقات

 واحد1170 تعداد واحد

  درحال اجرا  وضعیت پروژه
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 زنجان پروژه گلشهر 4فاز  

 

 

 

 

 

 

 زنجان محل پروژه

 12456  )مترمربع(زیر بناي خالص

 و سه خوابه یک ، دو  تنوع واحدها

 بلوك 4  تعداد بلوك

 طبقه 7و  5  تعداد طبقات

 واحد 64 تعداد واحد

 درحال اجرا  وضعیت پروژه
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 زنجان پروژه گلشهر 5فاز 

 

         

 

   

 

   

 

 

 

  زنجان  محل پروژه

 10594 )متر مربع( زیر بناي خالص

 و سه خوابه یک ، دو  تنوع واحدها

 بلوك 3  تعداد بلوك

 طبقه 11  تعداد طبقات

 واحد126 تعداد واحد

 درحال اجرا  وضعیت پروژه
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  زنجان گلشهر اداري تجاري پـروژه 

 

  

 زنجان  محل پروژه

 1368  )متر مربع(زیر بناي خالص

 و سه خوابه یک ، دو  تنوع واحدها

 بلوك 1  تعداد بلوك

 طبقه3  تعداد طبقات

 واحد21 تعداد واحد

 درحال اجرا  وضعیت پروژه
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 پروژه پزشکان اردبیل         

  

   

  

  

  

  

                                                                          

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 اردبیل محل پروژه

 14650 )مطب(مساحت خالص خدمات 

 یک تعداد بلوك

 9 تعداد طبقات

 195 تعداد واحد

 درحال اجرا وضعیت پروژه
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 تجاري مسکونی مروارید اردبیل پروژه مجتمع

       مهدیه اردبیل خدماتی تجاريپروژه            

 خیابان  شهید عطایی -اردبیل  پروژه محل

 متر مربع  1855 مساحت 

 متر مربع 10517  کل زیر بناي

 طبقه 13  تعداد طبقات

  تعداد واحد

 واحد مسکونی  66

 واحدتجاري 9

 در حال اجرا وضعیت پروژه

 متري سی خیابان - اردبیل 3 بخش  محل پروژه

 مترمربع 773  مساحت زمین

  مترمربع 2935  کل زیر بناي

  طبقه 5  تعداد طبقات

  تعداد واحد

  خدماتی واحد 22

 تجاري واحد 22

 در حال اجرا وضعیت پروژه
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  پروژه مجتمع مسکونی الماس خاوران  تبریز

 

 

 

 

 

 

 

  پروژه  مسکونی افرا رشدیه تبریز

 

 

 

 

 

 محل پروژه
باسمنج شهرك  -جاده تبریز

 خاوران

 مترمربع 4700 مساحت زمین

 مترمربع 24696 زیر بناي کل

 طبقه 15 تعداد طبقات

 144 تعداد واحد

 بتن آرمه سازه نوع

 در حال اجرا وضعیت پروژه

 2 فاز-رشدیه شهرك - تبریز  محل پروژه

 مترمربع3044  مساحت زمین

 مترمربع 19465  زیر بناي کل

  تعداد طبقات
 طبقــه 3 شــامل اي ســازه طبقـه  17 

 مسکونی طبقه 13+همکف+زیرزمین

 واحد 91:   مسکونی تعداد واحد

 بتن آرمه سیستم سازه

 در حال اجرا وضعیت پروژه



 )سهامی عام (  سرمایه گذاري مسکن شمالغربشرکت 

 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

 1393ماه  شهریور  31براي سال مالی منتهی به 

 

 

  
                                                                                      ٣٣ 

 

       پروژه مسکونی ستاره رشدیه تبریز      

 پروژه تجاري خدماتی گلستان سهند تبریز            

 

 2 فاز-رشدیه شهرك - تبریز محل پروژه

 مترمربع3274 مساحت زمین

 مترمربع19510 بناي کل زیر

 طبقه 17 تعداد طبقات

 واحد 94 تعداد واحد

 بتن آرمه سازه نوع

 در حال اجرا وضعیت پروژه

 2 فاز - سهند جدید شهر- تبریز  محل پروژه

 مترمربع  5000 مساحت زمین

 مترمربع20529 زیر بناي کل

 76 تعداد واحد

 بتن آرمه سازه نوع

 اجرادر حال  وضعیت پروژه



 )سهامی عام (  سرمایه گذاري مسکن شمالغربشرکت 

 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

 1393ماه  شهریور  31براي سال مالی منتهی به 

 

 

  
                                                                                      ٣٤ 

 

 پروژه سپیدار ارومیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ارومیه  محل پروژه

 مترمربع49837 مساحت خالص مسکونی

 نوع3سه خوابه -دو-یک تعداد و تنوع واحدها

 بلوك13 تعداد بلوك

 طبقه17 تعداد طبقات
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 نمونه پروژه هاي آتی) ب

 

 

 

 آخرین وضعیت اقدامات انجام شده پروژه

جهـت   پیگیـري در حـال   کلیه مراحل اخذ پروانه طـی شـده و   پروژه مسکونی نرگس رشدیه تبریز

 .انتخاب پیمانکار می باشد 

 در حال انجام مذاکره جهت انتخاب پیمانکار پروژه مسکونی ارغوان رشدیه تبریز

 .در حال طی مراحل مربوط به اخذ پروانه می باشد نق دتجاري خدماتی بوستان سهنمجتمع پروژه 

و طی مراحل مربـوط بـه    5در حال اخذ مصوب کمسیون ماده  پروژه تجاري خدماتی مهستان سهند

 .می باشد اخذ پروانه 
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  پروژه هاي تکمیل شدهنمونه ) ج

 روژه مسکونی آسمان تبریزپ

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 متر مربع 79000 مساحت زمین

 متر مربع 190000 زیر بنا

 بلوك 16 بلوكتعداد 

 طبقه 18 لوکهاتعداد طبقات ب

 خوابه در طرح هاي متنوع 3خوابه و  2 تیپ واحدها

 متر مربع 224الی  112 متراژ مفید واحدها
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 آذران سهندمجتمع مسکونی پروژه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شهرجدید سهند محل پروژه

 37420 مساحت خالص مسکونی

 یک ودو و سه خوابه و تنوع واحدهاتعداد 

 بلوك11 تعداد بلوك

 طبقه10 تعداد طبقات
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 پروژه مجتمع تجاري و خدماتی ایپک

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 تبریز محل پروژه

مساحت خالص 

 تجاري و اداري
5131 

تعداد و تنوع 

 واحدها
 خدماتی و تجاري

 بلوك1 تعداد بلوك

 5 تعداد طبقات



 )سهامی عام (  سرمایه گذاري مسکن شمالغربشرکت 

 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

 1393ماه  شهریور  31براي سال مالی منتهی به 
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 ساختمان سرپرستی و شعبه مرکزي بانک مسکن تبریزپروژه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روبروي خیابان خاقانی -خیابان امام خمینی -تبریز محل پروژه

 متر مربع 2800 مساحت زمین

 متر مربع 5200 زیر بنا

 بتن آرمه  سازه نوع

 طبقه 7 تعداد طبقات سازه

 شیشه+ سانت  3آجر + سنگ گرانیت مشکی  نما

 موتورخانه مرکزي با فن کوئل سیستم گرمایش

 چیلر با هواساز سیستم سرمایش



 )سهامی عام (  سرمایه گذاري مسکن شمالغربشرکت 

 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

 1393ماه  شهریور  31براي سال مالی منتهی به 
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 زارش حسابرس و بازرس قانونی و صورتهاي مالیگ



 )سهامی عام (  سرمایه گذاري مسکن شمالغربشرکت 
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 1393ماه  شهریور  31براي سال مالی منتهی به 
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 )سهامی عام (  سرمایه گذاري مسکن شمالغربشرکت 

 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

 1393ماه  شهریور  31براي سال مالی منتهی به 

 

 

  
                                                                                      ٤٢ 

 

 



 )سهامی عام (  سرمایه گذاري مسکن شمالغربشرکت 

 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

 1393ماه  شهریور  31براي سال مالی منتهی به 
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 گواهی نامه ها و تقدیر نامه ها 

 

 

  

 دریافت گواهی نامه اهتمام به کیفیت

 

 

 

 

 

 

 دریافت تقدیر نامه تعالی سه ستاره

 

 

 



 )سهامی عام (  سرمایه گذاري مسکن شمالغربشرکت 

 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

 1393ماه  شهریور  31براي سال مالی منتهی به 
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 ISOدریافت گواهی نامه 

 

 

 

 

 

 تقدیر نامه ها

 

 

 

 

 

 

 

 



 )سهامی عام (  سرمایه گذاري مسکن شمالغربشرکت 

 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

 1393ماه  شهریور  31براي سال مالی منتهی به 
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 اطالعات تماس با شرکت 

 5156986117کد پستی  -6/1پالك  -نبش توانیر -خیابان ولیعصر -تبریز: آدرس 

  041 – 33289232: فاکس                                                   041 -33285937-43: تلفن تماس 

 info@hic-azar.com: آدرس الکترونیکی          www.hic-azar.com   :اینترنتی آدرس سایت 
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