
یادداشت
سال مالی منتهی به 

1400/09/30

سال مالی منتهی به 

1399/09/30

میلیون ریالمیلیون ریالعملیات در حال تداوم

57,406,9704,579,610درآمدهای عملیاتی

(2,523,242)(1,883,465)6بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

5,523,5052,056,368سود ناخالص

(86,666)(110,004)7هزینه های فروش، اداری و عمومی

(293,035)(11,755)8سایر هزینه ها

5,401,7461,676,667سود عملیاتی

(10,014)(67,988)9هزینه های مالی

1010,22311,078سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

5,343,9811,677,731سود قبل از مالیات

(241,690)(187,249)4-26هزینه مالیات بر درآمد

5,156,7321,436,041سود خالص

سود پایه هر سهم

11259145(ریال)عملیاتی 

0(3)11(ریال)غیر عملیاتی 

11256145(ریال)سود پایه هر سهم 
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(سهامی عام)شرکت بهساز کاشانه تهران 

1400 آذر 30سال مالی منتهی به 

.از آنجائیكه اجزاي تشكیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سود دوره است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است

.یادداشتهاي توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت هاي مالی است

صورت سود و زیان



1400/09/301399/09/30یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریال

دارایی ها

دارایی هاي غیرجاري

12765,0572,734دارایی های ثابت مشهود

135,225,3355,420,234زمین های نگهداری شده برای ساخت امالک

142,1621,083دارایی های نامشهود

1533سرمایه گذاری های بلند مدت

22,156,345513,353-16دریافتنی های بلند مدت

1792,66927,369سایر دارایی ها
8,241,5715,964,776جمع دارایی هاي غیرجاري

دارایی هاي جاري

1896,610105,666پیش پرداخت ها

1920,788,83718,158,935موجودی امالک

164,011,6502,528,831دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

20148,01642,139موجودی نقد
25,045,11320,835,571جمع دارایی هاي جاري

33,286,68426,800,347جمع دارایی ها

حقوق مالكانه و بدهی ها

حقوق مالكانه

2120,130,78720,130,787سرمایه

22561,803303,966اندوخته قانونی

5,300,1921,609,144سود انباشته
25,992,78222,043,897جمع حقوق مالكانه

بدهی ها

بدهی هاي غیرجاري

21,157,1880-23پرداختنی های بلند مدت

2516,35411,442ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
1,173,54211,442جمع بدهی هاي غیرجاري

بدهی هاي جاري

231,038,738646,119پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

26376,919211,466مالیات پرداختنی

273,080,5132,880,407سود سهام پرداختنی

24910,447310,014تسهیالت مالی

28713,743697,002پیش دریافت ها
6,120,3604,745,008جمع بدهی هاي جاري

7,293,9024,756,450جمع بدهی ها
33,286,68426,800,347جمع حقوق مالكانه و بدهی ها

(سهامی عام)شرکت بهساز کاشانه تهران 

صورت وضعیت مالی

1400 آذر 30در تاریخ 

.یادداشتهاي توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت هاي مالی است
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جمع کلسود انباشتهاندوخته قانونیسرمایه

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

1398/10/012,310,700231,0702,459,9885,001,758مانده در 

1399/09/30تغییرات حقوق مالكانه در سال مالی منتهی به 

1399/09/30001,436,0411,436,041سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 

(2,213,989)(2,213,989)00سود سهام مصوب

17,820,0870017,820,087افزایش سرمایه

0(72,896)72,896تخصیص به اندوخته قانونی

1399/09/3020,130,787303,9661,609,14422,043,897مانده در 

1399/10/0120,130,787303,9661,609,14422,043,897مانده در 

1400/09/30تغییرات حقوق مالكانه در سال مالی منتهی به 

1400/09/30005,156,7325,156,732سود خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال مالی منتهی به 

(1,207,847)(1,207,847)00سود سهام مصوب

0(257,837)257,837تخصیص به اندوخته قانونی

1400/09/3020,130,787561,8035,300,19225,992,782مانده در 

(سهامی عام)شرکت بهساز کاشانه تهران 

صورت تغییرات در حقوق  مالکانه

1400 آذر 30سال مالی منتهی به 

.یادداشتهاي توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت هاي مالی است
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یادداشت
سال مالی منتهی به 

1400/09/30

سال مالی منتهی به 

1399/09/30

میلیون ریالمیلیون ریال

جریان هاي نقدي حاصل از فعالیت هاي عملیاتی

(16,980)291,097,279نقد حاصل از عملیات

(95,396)(21,796)پرداخت های نقدی بابت مالیات بردرآمد

(112,376)1,075,483نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی (خروج)جریان خالص ورود 

جریان هاي نقدي حاصل از فعالیات هاي سرمایه گذاري

(478)(503,223)پرداخت های  نقدی برای خرید دارایی ثابت مشهود

(757)(1,416)پرداخت های نقدی بابت خرید دارایی های نامشهود

00دریافت های نقدی حاصل از  فروش دارایی های ثابت مشهود

7311,350دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها

115(503,908)جریان خالص ورود  نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری

(112,261)571,575نقد قبل از فعالیت های تامین مالی (خروج)جریان خالص ورود 

جریان هاي نقدي حاصل از فعالیت هاي تامین مالی

600,000300,000دریافتهای نقدی حاصل از تسهیالت

50,000424,000قرض الحسنه دریافتی از گروه

(314,000)(150,000)باز پرداخت قرض الحسنه دریافتی از گروه

0(124,151)پرداخت های نقدی بابت سود تسهیالت

(305,000)(841,439)پرداخت های نقدی بابت سودسهام

105,000(465,590)نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی (خروج)جریان خالص ورود 

(7,261)105,985در موجودی نقد (کاهش)خالص افزایش 

42,13948,340سال/مانده  وجه نقد در ابتدای دوره

1,060(108)تاثیر تغییرات نرخ ارز

148,01642,139سال/مانده وجه نقد در پایان  دوره

1166,30218,164,417-29معامالت غیر نقدی

(سهامی عام)شرکت بهساز کاشانه تهران 

صورت جریان های نقدی

1400 آذر 30سال مالی منتهی به 

.یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است
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سال مالی منتهی به 

1400/09/30

سال مالی منتهی به 

1399/09/30
نفرنفر

2726کارکنان قراردادی
1719کارکنان شرکتهای خدماتی

4445جمع

اهم رویه هاي حسابداري- 3

مبانی اندازه گیري استفاده شده در تهیه صورتهاي مالی- 3 -1

.صورتهای مالی اساسا بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده است

6

:استانداردهاي حسابداري جدید و تجدید نظرشده- 2

"مالیات بر درآمد" با عنوان 35استاندارد حسابداري - 2-1

.بر عملیات و فعالیت شرکت کم اهمیت می باشد  (مالیات بر درآمد )  35آثار مالی بکارگیری استاندارد حسابداری شماره -2-1-1

.بر عملیات شرکت تاثیر ندارد "اندازه گیري ارزش منصفانه "با عنوان 42و  "مشارکتها " با عنوان 40استاندارد حسابداري- 2-2

.دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر بوده است/تعداد کارکنان  در استخدام و نیز تعداد کارکنان شرکتهای خدماتی که بخشی از امور شرکت را برعهده دارند طی سال

(سهامی عام)شرکت بهساز کاشانه تهران 

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
1400 آذر 30سال مالی منتهی به 

تاریخچه و فعالیت - 1

کلیات - 1-1

 در اداره ثبت1382/6/10 مورخ 208278 به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره 1382/6/10 در تاریخ 10102498053شرکت بهساز کاشانه تهران به شناسه ملی 

در راستای سیاست های گروه توسعه ساختمان تدبیر و به موجب مصوبه.  فعالیت خود را  آغاز کرده است1382/06/10شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده و متعاقبا از تاریخ 

 و به شناسه319075به شماره ثبت  (سهامی خاص)، شرکت توسعه آینده پارس 1397/06/31مجمع عمومی فوق العاده مشترک شرکتهای توسعه آینده پارس و بهساز کاشانه تهران مورخ 

 موفق به اخذ تاییدیه پذیرش از سازمان بورس1399/3/10شرکت در تاریخ .ادغام گردیده است (سهامی خاص) به عنوان ادغام شونده در شرکت بهساز کاشانه تهران 10103591458ملی 

، شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به1399/04/25 و ثبت در مرجع ثبت شرکتها مورخ 1399/03/17اوراق بهادار گردیده است و طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

در حال حاضر شرکت بهساز کاشانه تهران از.  در سازمان بورس اوراق بهادار پذیرش و به عموم عرضه گردیده است99/05/22 و 99/05/01سهامی عام تغییر کرده است و به ترتیب مورخ 

مرکز اصلی شرکت واقع در تهران، خیابان آفریقا، کوچه سپر، پالک. شرکتهای فرعی شرکت گروه توسعه ساختمان تدبیر بوده و شرکت نهایی گروه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام است 

.و محل فعالیت در شهرستانهای مازندران ،گیالن ،اردبیل ، همدان وگرگان می باشد. می باشد20

فعالیت اصلی - 1-2

، فعالیت اصلی شرکت  عمدتاً مربوط به اخذ پروانه ساخت و انتخاب شریک درخصوص امالک معرفی شده از سوی ستاد معطوف بوده است اهم فعالیت (ره)در راستای سیاستهای ستاد اجرائی فرمان حضرت امام 

.های انجام شده در دوره مالی مورد گزارش شامل تکمیل و فروش پروژه های ساختمانی ، دریافت و اخذ تسهیالت بانکی ، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی جهت پروژه ها  می باشد

تعداد کارکنان- 1-3

: اساسنامه، فعالیت در زمینه پروژه های عمرانی به خصوص تولید انبوه مسکن و سایر موارد به شرح ذیل می باشد2موضوع فعالیت اصلی شرکت طبق ماده 

تهیه زمین جهت اجرای پروژه های ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری و اداری (1

انجام عملیات بازرگانی، صادرات و واردات کاال و خدمات و خرید و فروش مرتبط در داخل و خارج از کشور (12

دریافت و اخذ تسهیالت از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری (7

مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از سرمایه گذاری مستقیم و یا خرید سهام در داخل و خارج از کشور (8

سرمایه گذاری در فعالیتهای عمرانی از جمله در زمینه های ساخت و ساز واحد های مسکونی، تجاری، اداری، خدماتی، تفریحی، توریستی، بلند مرتبه سازی، انبوه سازی، شهرک سازی و سایر کاربری ها و  (9

آماده سازی زمین و ساخت و ساز در سایر کاربری های سودآور (10

تولید قطعات ساختمانی، صنعتی سازی و ارائه کلیه خدمات فنی و مهندسی و انجام کلیه فعالیت های بازرگانی مرتبط (11

مطالعه، طراحی و اجرای کلیه فعالیت های شهرسازی و ساختمانی (2

انجام کلیه فعالیتهای پیمانکاری و مقاطعه کاری (3

قبول مشاوره، نظارت، اجرا و انجام پروژه های ساختمانی به صورت مشارکتی، مباشرت یا امانی (4

جذب سرمایه های اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت مشارکت مدنی در ساخت و ساز یا توسعه و تکمیل پروژه ها (5

واگذاری واحدهای ساختمانی (6



(سهامی عام)شرکت بهساز کاشانه تهران 

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
1400 آذر 30سال مالی منتهی به 

نرخ تسعیرنوع ارزمانده ها و معامالت مرتبط

 ریال302،034 بازار آزاد یوروموجودی نزد بانکها و صندوق

 ریال183بازار آزاد دینار عراقموجودی نزد صندوق

 ریال14،711 بازار آزاد لیر ترکیهموجودی نزد صندوق
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 149دارایی های مربوط و با در نظر گرفتن آئین نامه استهالکات موضوع ماده  (شامل عمر مفید برآوردی)استهالک دارایی های ثابت مشهود، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار - 3-5-2

. و اصالحیه های بعدی آن و بر اساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود1366 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1394/04/31اصالحیه 

نرخ ارز در دسترس

نرخ ارز در دسترس

نرخ ارز در دسترس

:تفاوتهای ناشی از تسویه یا تسعیر اقالم پولی ارزی حسب مورد به شرح ذیل در حساب ها منظور می شود- 3-3-2

.تفاوت تسعیر بدهی های ارزی مربوط به دارایی های واجد شرایط، به بهای تمام شده آن دارایی منظور می شود- الف

.در سایر موارد، به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی و در صورت سود و زیان گزارش می شود- ب

اگر تبدیل دو واحد . در صورت وجود نرخ های متعدد برای یک ارز، از نرخی برای تسعیر استفاده می شود که جریان های نقدی آتی ناشی از معامله یا مانده حساب مربوط، بر حسب آن تسویه می شود- 3-3-3

.پول به یکدیگر به صورت موقت ممکن نباشد، نرخ مورد استفاده، نرخ اولین تاریخی است که در آن، تبدیل امکان پذیر می شود

مخارج تامین مالی- 3-4

.است "واجد شرایط"مخارج تامین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود به استثنای مخارجی که مستقیما قابل انتساب به تحصیل دارایی 

دارایی هاي ثابت مشهود- 3 -5

مخارج بعدی مرتبط با دارایی های ثابت مشهود که موجب بهبود وضعیت دارایی درمقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه . داراییهای ثابت مشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری  می شود- 3-5-1

مخارج روزمره تعمیرو نگهداری دارایی ها که . آن گردد و منجر به افزایش منافع اقتصادی حاصل از دارایی شود، به مبلغ دفتری دارایی اضافه  و طی عمر مفید باقی مانده دارایی های مربوط مستهلک می شود 

.بمنظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه دارایی انجام می شود،  هنگام وقوع به عنوان هزینه شناسائی می گردد

دلیل استفاده

محرز بودن فروش، شروع فعالیت ساختمانی، امکان پذیر بودن برآورد ماحصل پروژه، انعقاد قرارداد و وصول  ) 29فروش امالک در صورت احراز معیارهای شناخت درآمد طبق استاندارد حسابداری شماره - 3-2-2

.بر اساس درصد تکمیل پروژه در تاریخ صورت وضعیت مالی شناسایی می گردد ( درصد مبلغ فروش20حداقل 
.هر گونه زیان مورد انتظار پروژه ها بالفاصله به سود و زیان دوره منظور می شود- 3-2-3

.درآمد و هزینه های شناسایی شده مربوط به واحدهای ساختمانی فروش رفته در زمان ابطال یا فسخ معامله فروش، بی درنگ برگشت می شود- 3-2-4

در ارتباط با امالک در حال ساخت فروش رفته که ماحصل پروژه به نحو اتکاپذیر قابل برآورد نیست، درآمد تنها تا میزان مخارج تحمل شده برای ساخت آن واحدها که بازیافت آن محتمل است، شناسایی - 3-2-5

.می گردد و مخارج ساخت واحدهای ساختمانی مذکور در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود

تعیین درصد تكمیل پروژه-3-2-6

در این خصوص درصد پیشرفت پروژه بر اساس میزان پیشرفت فیزیکی کار برمبنای  برآورد های مهندسین ناظر پروژه  و. درصد تکمیل پروژه ها طبق اعالم واحد فنی در تاریخ صورت وضعیت مالی تعیین می گردد

با توجه به اینکه کلیه مراحل ساخت پروژه از طریق عقد قرارداد با طرف مشارکت صورت می پذیرد لذا درصد پیشرفت فیزیکی مبنای شناسایی. همچنین  ضوابط و مقررات معمول در این  خصوص صورت می پذیرد

.درآمد تعیین شده است

تسعیر ارز- 3-3

اقالم پولی ارزی با نرخ ارز در دسترس در تاریخ صورت وضعیت مالی و اقالم غیرپولی که به بهای تمام شده تاریخی اندازه گیری شده است با نرخ قابل دسترس ارز در تاریـخ انجام معامله تسعیر می شود - 3-3-1

.نرخ های در دسترس به شرح ذیل می باشد

در ارتباط با واحدهای ساختمانی تکمیل  شده آماده برای فروش، درآمد در زمان عقد قرارداد فروش و انتقال مزایا و مخاطرات به خریدار شناسایی می شود و مخارج تحصیل یا ساخت قابل انتساب به این - 3-2-1

.واحد نیز در همان زمان به  بهای تمام شده واحدهای فروش رفته  منظور می شود

درآمد عملیاتی- 3-2

.درآمد عملیاتی به ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی یا دریافتنی و به کسر مبالغ برآوردی از بابت برگشت از فروش و تخفیفات اندازه گیری می شود



(سهامی عام)شرکت بهساز کاشانه تهران 

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
1400 آذر 30سال مالی منتهی به 

روش استهالكنرخ استهالك نوع دارایـی

مستقیم ساله6 و 10 و 5 و 3اثاثه و منصوبات

مستقیم ساله 4 ماشین آالت 

مستقیم ساله 6ابزار آالت و قالبها

مستقیم ساله6سواری - وسایل نقلیه 

روش استهالكنرخ استهالك نوع دارایـی

مستقیم ساله3نرم افزارهای رایانه ای

امالك خریداري شده از ستاد- 3-9-1

اقساط خریداری و بر اساس بهای تمام شده خرید طبق % 90نقد و % 10و شرکت گروه توسعه ساختمان تدبیر بصورت  (ره)امالک طبق توافق فی مابین سازمان اموال و امالک ستاد اجرایی فرمان حضرت امام 

.مبایعه نامه در سرفصل موجودی امالک و پروژه های در جریان ساخت ثبت و نسبت به اخذ پروانه ساخت و انعقاد قرارداد مشارکت با سازندگان ، اقدام می شود
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موجودي امالك- 3-9

در مواردی که هر یک از دارایی های استهالک پذیر . برای دارایی های ثابتی که طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهالک از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود- 3-5-3

 ماه متوالی در یک دوره مالی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهالک آن برای مدت 6پس از آمادگی جهت بهره برداری بعلت تعطیل کار یا علل دیگر برای بیش از  (به استثنای ساختمان و تاسیسات ساختمانی)

مدت زمانی که دارایی مورد استفاده قرار نگیرد است، به باقی مانده مدت % 70در این صورت چنانچه محاسبه استهالک برحسب مدت باشد، .  درصد نرخ استهالک منعکس در جدول باالست30یاد شده معادل 

.تعیین شده برای استهالک دارایی در این جدول اضافه خواهد شد

دارایی هاي نامشهود- 3 -6

.دارایی های نامشهود ، برمبنای بهای تمام شده اندازه گیری و در حسابها ثبت می شود- 3-6-1

:استهالک دارایی های نامشهود با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار مربوط و براساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود- 3-6-2

زیان کاهش ارزش دارایی ها-3-7

در این صورت مبلغ بازیافتنی دارایی برآورد و با ارزش دفتری آن . در پایان هر دوره گزارشگری، در صورت وجود هرگونه نشانه ای دال بر امکان کاهش ارزش دارایی ها، آزمون کاهش ارزش انجام می گیرد- 3-7-1

.چنانچه برآورد مبلغ بازیافتنی یک دارایی منفرد ممکن نباشد، مبلغ بازیافتنی واحد مولد وجه نقدی که دارایی متعلق به آن است تعیین می گردد. مقایسه می گردد

.آزمون کاهش ارزش دارایی های نامشهود با عمر مفید نامعین، بدون توجه به وجود یا عدم وجود هرگونه نشانه ای دال بر امکان کاهش ارزش، به طور ساالنه انجام می شود- 3-7-2

ارزش اقتصادی برابر با ارزش فعلی جریان های نقدی آتی ناشی از . ، ارزش فروش به کسر مخارج فروش یا ارزش اقتصادی، هر کدام بیشتر است می باشد(یا واحد مولد وجه نقد)مبلغ بازیافتنی یک دارایی - 3-7-3

.دارایی با استفاده از نرخ تنزیل قبل از مالیات که بیانگر ارزش زمانی پول و ریسک های مختص دارایی که جریان های نقدی آتی برآوردی بابت آن تعدیل نشده است، می باشد

تا مبلغ بازیافتنی آن کاهش یافته و تفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش بالفاصله در  (یا واحد مولد وجه نقد)تنها در صورتیکه مبلغ بازیافتنی یک دارایی از مبلغ دفتری آن کمتر باشد، مبلغ دفتری دارایی -3-7-4

.صورت سود و زیان شناسایی می گردد، مگر اینکه دارایی تجدید ارزیابی شده باشد که در این صورت منجر به کاهش مبلغ مازاد تجدیدارزیابی می گردد

می باشد، مبلغ دفتری دارایی تا مبلغ بازیافتنی جدید حداکثر تا مبلغ  (واحد مولد وجه نقد)در صورت افزایش مبلغ بازیافتنی از زمان شناسایی آخرین زیان که بیانگر برگشت زیان کاهش ارزش دارایی - 3-7-5

نیز بالفاصله در صورت سود و زیان شناسایی می گردد مگر اینکه دارایی  (واحد مولد وجه نقد)برگشت زیان کاهش ارزش دارایی . دفتری با فرض عدم شناسایی زیان کاهش ارزش در سال های قبل، افزایش می یابد

.تجدیدارزیابی شده  باشد که در این صورت منجر به افزایش مبلغ مازاد تجدید ارزیابی می گردد

زمین نگهداري شده براي ساخت امالك- 3-8

زمین نگهداری شده برای فعالیت های ساخت امالک، چنانچه هیچ نوع فعالیت ساخت بر روی آن انجام نشده باشد و انتظار نمی رود فعالیت های ساخت طی چرخه عملیاتی معمول شرکت تکمیل شود، در این طبقه 

.قرار گرفته و به بهای تمام شده پس از کسر هرگونه کاهش ارزش انباشته انعکاس می یابد



(سهامی عام)شرکت بهساز کاشانه تهران 

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
1400 آذر 30سال مالی منتهی به 

. به بهای تمام شده پروژه ها منظور خواهد شد3-4هزینه های مالی در صورت انطباق با شرایط یادداشت .هزینه های مشترک و عمومی بر اساس مبانی منطقی به بهای تمام شده پروژه ها تسهیم می گردد

:اندازه گیري

:سرمایه گذاري هاي بلند مدت

.اندازه گیری می شود "اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش "مخارج ساخت امالک که به بهای تمام شده فروش منظور نشده است به عنوان دارایی شناسایی و به - 3-9-2-6

موجودي امالك در جریان ساخت-3-9-2

.مخارج ساخت امالک در برگیرنده تمام مخارجی است که به طور مستقیم به فعالیت های ساخت قابل انتساب است یا بتوان آن را بر مبنایی منطقی به چنین فعالیت هایی تخصیص داد- 3-9-2-1

.مخارج مشترک قابل انتساب به فعالیت های ساخت امالک است (ج)مخارج مستقیم فعالیت های ساخت امالک و  (ب)مخارج تحصیل زمین،  (الف)مخارج فعالیت های ساخت امالک شامل - 3-9-2-2

.مخارج مستقیم ساخت یا برخی مخارج مشترک بر اساس روش شناسایی ویژه به هر یک از پروژه ها یا واحدهای ساختمانی تخصیص می یابد- 3-9-2-3

:سایر مخارج مشترک حسب مورد بر اساس روش های زیر به پروژه هایی که از این مخارج منتفع شده یا انتظار می رود منتفع شوند، به هر یک از پروژه ها یا واحدهای ساختمانی تخصیص می یابد- 3-9-2-4

روش ارزش نسبی فروش (الف

روش مخارج انجام شده پروژه ها طی سال (ب

.برای تعیین مخارج ساخت قابل انتساب به واحدهای ساختمانی فروخته شده ، از روش نسبی فروش استفاده می شود- 3-9-2-5

موجودي واحدهاي ساختمانی آماده براي فروش -3-9-3

موجودي مواد و مصالح پاي کار ساخت امالك-3-9-4

.موجودی مواد و مصالح پای کار به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش هر یک از اقالم گروه های مشابه ارزیابی می شود

ذخایر- 3-10

در نتیجه رویدادهای گذشته باشد،  (قانونی یا عرفی)ذخایر زمانی شناسایی می شوند که شرکت دارای تعهد فعلی . ذخایر، بدهی هایی هستند که زمان تسویه یا تعیین مبلغ آن توام با ابهام نسبتا قابل توجه است

.خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد محتمل باشد و مبلغ تعهد به گونه ای اتکاپذیر قابل برآورد باشد

.ذخایر در پایان هر دوه مالی بررسی و برای نشان دادن بهترین برآورد جاری تعدیل می شوند و هرگاه خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد، دیگر محتمل نباشد، ذخیره برگشت داده می شود

ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان- 3-10-1

.ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حساب ها منظور می شود 

سرمایه گذاري ها- 3 -11

.منعکس می شود "اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش "موجودی واحدهای ساختمانی آماده برای فروش ، شامل واحدهای ساختمانی تکمیل شده و خریداری شده به 

صرفا مخارج )در خصوص پروژه هایی که عملیات احداث واحدهای ساختمانی ازطریق انعقاد قرارداد به عهده طرف مشارکت می باشد شرکت بعد از انعقاد قرارداد مشارکت متحمل مخارجی نمی باشد -3-9-2-7

.و در خصوص پروژه هایی که عملیات ساخت آنها توسط شرکت انجام میگردد مخارج توسط شرکت انجام و به پروژه تخصیص می یابد (شامل هزینه های دستگاه نظارت می باشد
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:شناخت درآمد

(تا تاریخ صورت وضعیت مالی)در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه پذیر سرمایه گذاری های بلند مدت در سهام شرکت ها

قضاوت هاي مدیریت در برآوردها- 4-1

صرفا مخارج آتی شامل هزینه های )در خصوص پروژه هایی که عملیات احداث واحدهای ساختمانی ازطریق انعقاد قرارداد به عهده طرف مشارکت می باشد شرکت ملزم به برآورد مخارج آتی نمی باشد-4-1-1

.در خصوص پروژه هایی که عملیات ساخت آنها توسط شرکت انجام میگردد در پایان هر دوره مالی مخارج تکمیل پروژه برآورد و در حسابها منظور می گردد. (دستگاه نظارت می باشد

در خصوص طبقه بندی اسناد دریافتنی و اسناد پرداختنی به جاری و غیرجاری براساس سررسید اسناد و درخصوص حساب های دریافتنی طبق دستورالعمل فروش و نظر مدیریت و حساب های پرداختنی  براساس 

.مذاکرات انجام شده و همچنین طبقه بندی زمین ها به جاری و غیر جاری نیز طبق استاندارد های حسابداری  و با توجه به برنامه های آتی شرکت مبنی بر فروش و احداث واحدهای ساختمانی انجام شده است

بهای تمام شده به کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاریهاسرمایه گذاری در اوراق بهادار

قضاوت هاي مدیریت در فرآیند بكار گیري رویه هاي حسابداري و براورد ها- 4

قضاوت در خصوص فرآیند بكارگیري رویه هاي حسابداري - 4-2

نحوه تسهیم هزینه های عمومی ، مشترک و مالی به پروژه ه ها- 4-2-1

مالیات نقل و انتقال امالک- 4-2-2

 محاسبه و جهت آن دسته از پروژه هایی که پروانه های 105 و 77، 64، 59 اخذ شده است بر اساس مفاد مواد 1394 محاسبات مالیات جهت آن دسته از پروژه هایی که پروانه ساختمانی آنها بعد از سال 

 درصد 10 قانون مالیاتهای مستقیم 143ضمنا طبق مفاد ماده .  قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه و در حسابها منظور شده است64 و 59 اخذ شده است صرفا بر اساس مفاد ماده 1394ساختمانی آنها قبل از سال 

از مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی پذیرفته می شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکتهای پذیرفته شده خارج نشوند، بخشوده می شود از این رو با 

. بخشودگی مورد اشاره در محاسبه مالیات سال جاری لحاظ شده است1399توجه به پذیرش شرکت در سازمان بورس اوراق بهادار در سال 



یادداشت
سال مالی منتهی 

1400/09/30به 

سال مالی منتهی به 

1399/09/30

میلیون ریالمیلیون ریال

5-13,115,8001,018,200

5-22,421,7712,828,500

5-3626,09526,114

5-41,243,304706,796

7,406,9704,579,610

سال مالی منتهی متراژیادداشتخریدارنام پروژه

1400/09/30به 

1399/09/30متراژ

میلیون ریالمترمربعمیلیون ریالمترمربع

1,5651,801,80000آقای آرش شجاعیملک مریم

840882,00000آقای نادر خالقیملک بهاران فرهنگ

10,985432,00000آقای ولی اهلل وکیلی هره دشت ملک کوهستان

0.002,732700,000سازمان اموال و امالک ستادپروژه قائم

0.0017,11582,600سازمان اموال و امالک ستادزمین واقع در صومعه سرا

0.00985105,600یوسف حسن پور6پروزه مهتاب 

0.001,055130,000حسین زبردست2پروژه امین پور 

13,3903,115,80021,8871,018,200
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(سهامی عام)شرکت بهساز کاشانه تهران 

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1400 آذر 30سال مالی منتهی به 

درآمدهاي عملیاتی-5

فروش زمین

فروش قدرالسهم و پروژه های نیمه ساخته

فروش واحدهای ساختمان آماده برای فروش

فروش واحدهای ساختمانی در جریان ساخت

درآمد فروش زمین- 5-1

.افزایش فروش زمین طی سال مالی جاری در مقایسه با سال مالی قبل به دلیل فروش زمین های موجود در منطقه های با قیمت باال صورت گرفته است- 5-1-1

  



یادداشتخریدارنام پروژه
درصد 

پیشرفت 

فیزیكی

سال مالی منتهی به 

1400/09/30

سال مالی منتهی به 

1399/09/30

میلیون ریالمیلیون ریال

:قدرالسهم

80,0000%32آقای داوود محمدیپروژه رحمان آباد کاشانک

1,545,0000%162.5-2-5شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهرتهران(تیر) پروژه الف محمودیه 

1,625,0000

:پروژه هاي نیمه ساخته

796,7710%232-2-5آقای داوود محمدیپروژه رحمان آباد کاشانک

01,950,500%58مجتمع کاغذسازی راشا کاسپین ایرانیانپروژه اداری پل مدیریت

0878,000%42آقای محسن خمسهاداری آرژانتین- مجتمع تجاری 

796,7712,828,500

2,421,7712,828,500

(سهامی عام)شرکت بهساز کاشانه تهران 

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1400 آذر 30سال مالی منتهی به 

درآمد فروش قدرالسهم و پروژه هاي نیمه ساخته-5-2

11

 باب انباری طبق 5 واحد پارکینگ مزاحم و 4 واحد پارکینگ غیر مزاحم و 10 متر مربع به انضمام 1،055 واحد مسکونی جمعا به مساحت 5مبلغ مزبور مربوط به فروش شش دانگ - 5-2-2

. وصول خواهد شد1402/06/25 فقره چک تا تاریخ 24 میلیارد ریال آن وصول شده و الباقی طی 223تشریفات قانونی و قرارداد منعقده می باشد که مبلغ 

به شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر تهران در قبال تحصیل  ( درصد از کل پروژه62.5به میزان ) (تیر)مبلغ مزبور مربوط به واگذاری کل قدر السهم شرکت در پروژه الف محمودیه- 5-2-1

. دانگ از پروژه ونک طبق قرارداد منعقده و کارشناسی انجام شده می باشد1/02

  



مبلغمتراژتعداد واحدمبلغمتراژتعداد واحدنام خریدارنام پروژه

میلیون ریالمترمربعواحدمیلیون ریالمترمربعواحد

:واحدهاي ساختمانی ساخته شده

2313129,887000شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهرتهرانواحدهای مسکونی پروژه ستاری

3294146,020000شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهرتهرانواحدهای مسکونی پروژه وطن

5598259,848000شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهرتهرانواحدهای مسکونی پروژه گلدان

223269,400000شرکت ثابت راه ثبالنواحدهای تجاری و اداری پروژه پانزده خرداد اردبیل

1427,275000آقای محمد حسین زادهواحدهای اداری پروژه پانزده خرداد اردبیل

16613,665000شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهرتهرانپردیس- واحدهای تجاری یاقوت 

000225211,155اسالم نصیری و حسن فتحیواحدهای مسکونی پروژه اسالمشهر

000423210,719 سازمان اموال و امالک ستاد اجرائیواحدهای مسکونی پروژه پانزده خرداد اردبیل

0001432,148آقای محمد یاور فرهیختهواحدهای مسکونی پروژه پانزده خرداد اردبیل

0001432,092آقای نوید احمدیواحدهای مسکونی پروژه پانزده خرداد اردبیل

141545626,095857026,114

. منعکس می باشد19-6اطالعات مربوط به متراژ قابل فروش و فروش رفته در یادداشت شماره - 5-3-1
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(سهامی عام)شرکت بهساز کاشانه تهران 

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1400 آذر 30سال مالی منتهی به 

درآمد فروش واحدهاي ساختمانی آماده فروش- 5-3

1399/09/30سال مالی منتهی به 1400/09/30سال مالی منتهی به 

.افزایش مبلغ فروش واحدهای ساختمانی آماده فروش در سال مالی جاری به دلیل فروش واحده های تجاری بیشتر در مقایسه با سال مالی قبل می باشد- 5-3-2

  



نام خریدارنام پروژه

مبلغ کل 

واحدهاي فروش 

رفته

درصد 

تكمیل
درآمد ساخت

مبلغ کل 

واحدهاي فروش 

رفته

درصد 

تكمیل
درآمد ساخت

مبلغ کل 

واحدهاي فروش 

رفته

درصد 

تكمیل
درآمد ساخت

143,309%14,316741,76719.3%670,186741,7671.9%741,76790.3 سازمان اموال و امالک ستاد اجرائیواحدهای مسکونی پروژه پیوند

133,360%1,907151,32288.1%135,267151,3221.3%151,32289.4 سازمان اموال و امالک ستاد اجرائیواحدهای تجاری اداری پروژه پیوند

37,996%038,37999.0%37,99638,3790.0%38,37999.0آقای حسین باباپورواحدهای مسکونی پروژه قزاقی

344,330%1,400700,00049.2%699,300700,0000.2%700,00099.9شرکت پاالیش پارسیان سپهرواحدهای اداری پروژه البرز

27,232%12,568213,75012.7%213,750213,7505.9%213,750100.0بعثه مقام معظم رهبریاداری پروژه برزیل-واحدهای تجاری

23%02,7580.8%2,7582,7580.0%2,758100.0خانم زهرا باغانیواحدهای مسکونی پروژه مجیدیه

1,094%0204,0830.5%204,083204,0830.0%204,083100.0سازمان اموال و امالک ستاد اجراییواحدهای مسکونی پروژه مجیدیه

0--204,634%204,634308,69566.3%308,69566.3شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهرتهرانواحدهای مسکونی پروژه اینانلو

0--37,603%37,60356,72566.3%56,72566.3آقای مهدی کاظمیواحدهای مسکونی پروژه اینانلو

0--51,574%51,57477,80066.3%77,80066.3آقای سید میثم یزدی خواهواحدهای مسکونی پروژه اینانلو

0--38,306%38,30657,78566.3%57,78566.3خانم آیناز خمسه لیواحدهای مسکونی پروژه اینانلو

0--42,082%42,08263,48266.3%63,48266.3گروه توسعه ساختمان تدبیرواحدهای مسکونی پروژه اینانلو

0--141,964%141,964143,98098.6%143,98098.6آقای احمد رضوی منش و شریکواحدهای مسکونی پروژه الدن

0--145,844%145,844147,91598.6%147,91598.6آقای نادر کیانیواحدهای مسکونی پروژه الدن

0--153,845%153,845156,03098.6%156,03098.6آقای رضا خلیلیواحدهای مسکونی پروژه الدن

0--141,984%141,984144,00098.6%144,00098.6آقای محمد حسن رهبریواحدهای مسکونی پروژه الدن

130,197%130,197132,04698.6%132,04698.6آقای سید میثم یزدی خواهواحدهای مسکونی پروژه الدن

0--122,820%122,820124,56498.6%124,56498.6گروه توسعه ساختمان تدبیرواحدهای مسکونی پروژه الدن

19,452%2,26028,75767.6%21,71228,7577.9%28,75775.5 سازمان اموال و امالک ستاد اجرائیواحدهای مسکونی پروژه شهریار

3,493,8383,195,9053,493,8381,243,3042,080,816706,796
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انباشته تا پایان

1400/09/30
1399/09/30سال مالی منتهی به 1400/09/30سال مالی منتهی به 

 توضیحی صورتهای مالی می 19-6-4 دانگ از زمین  ونک به شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر تهران موضوع یادداشت 1.02 افزایش درآمد فروش واحدهای ساختمانی در جریان ساخت نسبت بهسال مالی قبل به دلیل معاوضه واحد های  پروژه های اینانلو، ستاری، وطن و گلدان با 5-4-1

باشد

. درصد پیشرفت پروژه ها در سال مالی جاری و اقالم مقایسه ای صرفا مربوط به عملیات انجام شده در همان سال می باشد5-4-2

(سهامی عام)شرکت بهساز کاشانه تهران 

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1400 آذر 30سال مالی منتهی به 

درآمد فروش واحدهاي ساختمانی در جریان ساخت- 5-4

(مبالغ به میلیون ریال)

  



بهاي تمام شدهدرآمد فروششرح
(زیان)سود 

ناخالص

(زیان)سود 

ناخالص به فروش

درصدمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال:زمین

%1,290,62572(511,175)1,801,800آقای آرش شجاعیملک مریم

%613,39970(268,601)882,000آقای نادر خالقیملک بهاران فرهنگ

%209,52749(222,473)432,000آقای ولی اهلل وکیلی هره دشتملک کوهستان

3,115,800(1,002,249)2,113,55168%

0:واحدهاي در جریان ساخت

%12,29486(2,022)14,316 سازمان اموال و امالک ستاد اجرائیواحدهای مسکونی پروژه پیوند

%1,90701,907100 سازمان اموال و امالک ستاد اجرائیواحدهای تجاری اداری پروژه پیوند

(%1,155)(145,155)(157,723)12,568بعثه مقام معظم رهبری(5- 5-1یادداشت  )اداری پروژه برزیل -واحدهای تجاری

0000آقای حسین باباپورواحدهای مسکونی پروژه قزاقی

%1,22487(176)1,400شرکت پاالیش پارسیان سپهر( 27-2یادداشت  )واحدهای اداری پروژه البرز 

%151,97474(52,660)204,634شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهرتهرانواحدهای مسکونی پروژه اینانلو

%30,54581(7,058)37,603آقای مهدی کاظمیواحدهای مسکونی پروژه اینانلو

%41,66081(9,914)51,574آقای سید میثم یزدی خواهواحدهای مسکونی پروژه اینانلو

%31,08981(7,217)38,306خانم آیناز خمسه لیواحدهای مسکونی پروژه اینانلو

%32,80378(9,279)42,082گروه توسعه ساختمان تدبیرواحدهای مسکونی پروژه اینانلو

%130,31592(11,649)141,964آقای احمد رضوی منش و شریکواحدهای مسکونی پروژه الدن

%134,19592(11,649)145,844آقای نادر کیانیواحدهای مسکونی پروژه الدن

%141,86192(11,984)153,845آقای رضا خلیلیواحدهای مسکونی پروژه الدن

%130,00092(11,984)141,984آقای محمد حسن رهبریواحدهای مسکونی پروژه الدن

%118,54891(11,649)130,197آقای سید میثم یزدی خواهواحدهای مسکونی پروژه الدن

%111,17191(11,649)122,820گروه توسعه ساختمان تدبیرواحدهای مسکونی پروژه الدن

(%70)(1,593)(3,853)2,260 سازمان اموال و امالک ستاد اجرائی(5- 5-1یادداشت  )واحدهای مسکونی پروژه شهریار 

1,243,304(320,466)922,83874%

:درآمد فروش واحدهاي ساختمانی آماده فروش

%85,24866(44,639)129,887شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهرتهرانواحدهای مسکونی پروژه ستاری

%107,10373(38,917)146,020شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهرتهرانواحدهای مسکونی پروژه وطن

%218,26984(41,579)259,848شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهرتهرانواحدهای مسکونی پروژه گلدان

%54,96479(14,436)69,400شرکت ثابت راه ثبالنواحدهای تجاری و اداری پروژه پانزده خرداد اردبیل

%5,76279(1,513)7,275آقای محمد حسین زادهواحدهای اداری پروژه پانزده خرداد اردبیل

%1,36110(12,304)13,665شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهرتهرانپردیس- واحدهای تجاری یاقوت 

626,095(153,388)472,70776%

:پروژه هاي نیمه ساخته و قدرسهم 

%1,341,76087(203,240)1,545,000شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهرتهران(تیر) پروژه الف محمودیه 

%592,64974(204,122)796,771آقای داود محمدی(واحد های نیمه ساخته)پروژه رحمان آباد کاشانک 

%80,000080,000100آقای داود محمدی(قدرسهم پروژه)پروژه رحمان آباد کاشانک 

2,421,771(407,362)2,014,40983%

7,406,970(1,883,465)5,523,50575%

14

زیان طی  سال  مالی جاری پروژه های برزیل و شهریار به دلیل تاخیر در پیشرفت پروژه نسبت به جدول زمانبندی و شناسایی عمده درآمد پروژه طبق استاندارد حسابداری - 5-5-1

.  با توجه به درصد پیشرفت فیزیکی در سنوات قبل می باشد29شماره 

(سهامی عام)شرکت بهساز کاشانه تهران 

يادداشتهاي توضيحی صورتهاي مالی

1400 آذر 30سال مالی منتهی به 

جدول مقایسه اي درآمد و بهاي تمام شده امالك فروخته شده- 5-5

1400/09/30سال مالی منتهی به 



1399/09/30سال مالی منتهی به 1400/09/30سال مالی منتهی به 

درصد نسبت به کلمبلغدرصد نسبت به کلمبلغ

درصدمیلیون ریالدرصدمیلیون ریال

%1,462,09632%197,3533اشخاص وابسته

%3,117,51468%7,209,61797سایر اشخاص

7,406,9704,579,610
00

بهاي تمام شده 

انباشته تا

1400/03/31تاریخ 

جمعسرباردستمزدزمینجمعسرباردستمزدزمینمیلیون ریال

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال:زمین

511,175510,0001,175511,1750ملک مریم

268,601268,6010268,6010ملک بهاران فرهنگ

222,473219,7002,773222,4730ملک کوهستان

178,5830173,9004,683178,583پروژه قائم

12,419012,41912,419زمین واقع در صومعه سرا

254,886053,0008011,08554,886پروژه امین پور 

637,350034,518162,81637,350پروزه مهتاب 

1,285,487998,30103,9481,002,249273,8378178,584283,238

:پروژه هاي نیمه ساخته و قدرالسهم

203,2401851724218026203,2400(تیر) پروژه الف محمودیه 

204,122200,0004,122204,1220پروژه رحمان آباد کاشانک

1,368,73901,368,7391,368,739پروژه پل مدیریت

511,4810511,481511,481اداری آرژانتین- مجتمع تجاری 

2,287,582385,1724222,148407,3621,880,220001,880,220

:واحدهاي ساختمانی آماده براي فروش

578,19000تهران- واحدهای اداری ساختمان بخارست 

495,14200تهران- واحدهای اداری ساختمان الوند 

8,25200پردیس- واحدهای تجاری یاقوت 

6,0740واحدهای مسکونی آفتاب سنندج

44,63940413422644,6390واحدهای مسکونی پروژه ستاری

38,91734301461638,9170واحدهای مسکونی پروژه وطن

41,579385651679133541,5790واحدهای مسکونی پروژه گلدان

15,94912,9035802,46615,94917,5622,1235,00424,689واحدهای تجاری و اداری پروژه پانزده خرداد اردبیل

12,30412,30412,3040پردیس- واحدهای تجاری یاقوت 

24,11001,2727,0543,20111,527واحدهای مسکونی پروژه اسالمشهر

177,498138,4862,25912,643153,38818,8349,1778,20536,216

:واحدهاي در جریان ساخت

164,1012,012102,02228,88609,52038,406واحدهای مسکونی پروژه پیوند

18,988013,7905,19818,988واحدهای مسکونی پروژه قزاقی

318,734176176148,5438,631157,174واحدهای اداری پروژه البرز

308,2470137,76519,958157,72375,28414,53889,822اداری پروژه برزیل-واحدهای تجاری

140,31004,4462474475,140واحدهای مسکونی پروژه مجیدیه

86,12880,8205,30886,1280واحدهای مسکونی پروژه اینانلو

70,56462,0708,49470,5640واحدهای مسکونی پروژه الدن

17,8914178442,5923,8533,5927,2643,18214,038واحدهای مسکونی پروژه شهریار

1,127,162145,495138,60936,362320,466199,25782,79541,516323,568

4,877,7291,667,454140,91075,1011,883,4652,372,14892,78958,3052,523,242

. افزایش بهای تمام شده سال جاری در مقایسه با سال مالی قبل به دلیل افزایش فروش پروژه های جدید می باشد6-1

15

:درآمد عملیاتی به تفكیک وابستگی اشخاص- 5-6

1400/09/30سال مالی منتهی به 

  و 1399 کاهش درصد سهم فروش به اشخاص وابسته از کل فروش ها نسبت به  سال مای قبل به دلیل تغیر رویکرد شرکت با توجه به پذیرش در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در مرداد ماه سال 5-6-1

.در راستای رعایت ضوابط ، قوانین و مقررات سازمان مزبور جهت کاهش معامله با اشخاص وابسته می باشد

(سهامی عام)شرکت بهساز کاشانه تهران 

يادداشتهاي توضيحی صورتهاي مالی

1400 آذر 30سال مالی منتهی به 

1399/09/30سال مالی منتهی به 

بهاي تمام شده درآمدهاي عملیاتی- 6



یادداشت
 ماهه منتهی به 6دوره

1400/03/31
1399/09/30

میلیون ریالمیلیون ریال

34,60023,534حقوق پایه

11,2948,284اضافه کاری

18,5319,601عیدی و پاداش

39,71130,555حق الزحمه برون سپاری پرسنل

9,8165,387بازخرید سنوات خدمت کارکنان

9,1346,485بیمه سهم کارفرما

7011,554هزینه کمکهای غیر نقدی

7,2935,202و بررسی اجمالی  (داخلی، مستقل  )حسابرسی

6,3492,404غذا

7,8467,339هزینه رفاهی

14,0741,755-7خدمات حقوقی وکارشناسی

1,238343هزینه استهالک

970927آگهی وتبلیغات

1,2072,039تعمیر و نگهداری داراییها 

948450ایاب و ذهاب و حمل و نقل

1,4051,566حق حضور در جلسات

3,6720پذیرایی وتشریفات

17,73214,205اجاره

6,93827,269سایر

182,828158,899

(72,824)(72,233)

110,00486,666

از نیمه دوم  (بصورت ساعتی)افزایش هزینه خدمات حقوقی و مشاوره نسبت به سال قبل به دلیل استفاده از خدمات مشاور حقوقی- 7-1

.سال مالی قبل جهت واحد حقوقی می باشد

16

(سهامی عام)شرکت بهساز کاشانه تهران 

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1400 خرداد 31دوره شش ماهه منتهی به 

هزینه هاي فروش، اداري و عمومی- 7



سایر  هزینه ها- 8

یادداشت
سال مالی منتهی به 

1400/09/30

سال مالی منتهی به 

1399/09/30

میلیون ریالمیلیون ریال

(5,101)(67)هزینه تکمیل ساختمان اداری الوند610299-200080-200671

(113,423)(1,897)2-8مخارج تکمیل پروژه گاندی

(98,760)20-8مخارج تکمیل پروژه ارغوان

(5,235)0هزینه تکمیل پروژه مجیدیه شمالی

(6,085)(7,101)هزینه بیمه پروژه های اتمام یافته

(19,292)0اداری نیایش-هزینه خسارت پیمانکار پروژه تجاری

(45,139)(2,690)سایر

(11,755)(293,035)

(زیان)سود درآمدبهای تمام شده

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

294,25026,812-154,015گاندی

1,196,031266,836-830,435ارغوان

هزینه مالی - 9

یادداشت
سال مالی منتهی به 

1400/09/30

سال مالی منتهی به 

1399/09/30

میلیون ریالمیلیون ریال

167,98810,014-9بانکها و موسسات اعتباری

67,98810,014
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 و اخذ تسهیالت جدید در طی سال 1399افزایش هزینه مالی نسبت به سال مالی قبل به دلیل شناسایی هزینه بهره تسهیالت دریافت شده از بانک اقتصاد نوین در آبان ماه سال - 9-1

.جاری می باشد

929,195-

267,438- 113,423-

98,760-

294,250

1,196,031

بهای تمام شده

جمع

(سهامی عام)شرکت بهساز کاشانه تهران 

يادداشتهاي توضيحی صورتهاي مالی

1400 آذر 30سال مالی منتهی به 

.کاهش هزینه ها نسبت به سال مالی قبل عمدتا به دلیل تحمل هزینه در زمان  اتمام پروژه های گاندی و ارغوان و عدم وجود مخارج مزبور طی دوره جاری  می باشد- 8-1

 میلیارد ریال به ترتیب بابت مخارج تکمیل پروژه های گاندی و ارغوان پس از حل و فصل 98 میلیارد ریال و 113اقالم مقایسه ای سال قبل به شرح جدول ذیل مبالغ -8-2

مخارج انجام شده عمدتا شامل تعدیل صورت وضعیت ها باتوجه به افزایش . اختالف نظر فی مابین با پیمانکار و طرف مشارکت پروژه های مزبور خارج از مفاد قرارداد می باشد

.سطح عمومی قیمتها بوده است

1399هزینه سال مالی 
نام پروژه

1398 تا 1395سنوات 

درآمد

میلیون ریالمیلیون ریال میلیون ریال



یادداشت
سال مالی منتهی به 

1400/09/30

سال مالی منتهی 

1399/09/30به 

میلیون ریالمیلیون ریال

7311,350سود حاصل از سپرده بانکی

1,060(108)تسعیر ارز

4,5000درآمد حاصل از کارگزاری فروش پروژه سپند

2,550سود حاصل از فروش دارایی ثابت

13040-14داراییها نامشهود- حاصل از اصالح دفاتر (زیان)سود 

1,4628,668درآمد حاصل از تاخیر اقساط فروش پروژه ها

7840سایر

10,22311,078

سال مالی منتهی به 

1400/09/30

سال مالی منتهی 

1399/09/30به 

میلیون ریالمیلیون ریال

5,401,7461,676,667سود عملیاتی

(241,451)(187,249)اثر مالیاتی

5,214,4971,435,216

1,064(57,765)سود غیرعملیاتی

(239)0اثر مالیاتی

(57,765)825

5,343,9811,677,731سود خالص

(241,690)(187,249)اثر مالیاتی

5,156,7321,436,041

سال مالی منتهی به 

1400/09/30

سال مالی منتهی 

1399/09/30به 

تعدادتعداد

20,130,787,0009,881,069,751میانگین موزون تعداد سهام عادی

(سهامی عام)شرکت بهساز کاشانه تهران 

يادداشتهاي توضيحی صورتهاي مالی

1400 آذر 30سال مالی منتهی به 

سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتی - 10
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مبناي محاسبه سود پایه هر سهم- 11



جمعاثاثیه ومنصوبات وسایط نقلیه ابزارآالت ماشین آالت
پیش پرداخت هاي 

سرمایه اي
جمع

:بهاي تمام شده

1398/10/0114483912,17713,034013,034مانده در 

0004784780478افزایش

(143)0(143)(143)000واگذار شده

1399/09/3014483912,51213,369013,369مانده در  

000748748762,475763,223افزایش

(432)(432)0(432)00واگذار شده

1400/09/3014440713,26013,685762,475776,160مانده در  

:استهالك انباشته

1398/10/011445878,5159,12009,120مانده در 

001331,4521,58501,585استهالک

(70)0(70)(70)000واگذار شده

1399/09/301447209,89810,636010,635مانده در  

00668349000900استهالک

(432)0(432)0(432)00واگذار شده

1400/09/3014435410,73311,104011,103مانده در  

1400/09/3000532,5272,581762,475765,057مبلغ دفتر در  

1399/09/30001192,6142,73402,734مبلغ دفتري در  

نزد فروشنده می باشد   (23-1-6یادداشت ) فقره چک 6 میلیارد ریال شامل 260 میلیارد ریال پیش پرداخت سرمایه ای مربوط به خرید ساختمان دفتر مرکزی شرکت می باشد که ازاین بابت مبلغ 762مبلغ -12-2

.شایان ذکر است که ملک مزبور تاکنون تحویل شرکت نگردیده است

.  میلیارد ریال در مقابل خطرات احتمالی از پوشش بیمه ای برخوردار می باشد30دارایی های ثابت تا ارزش   - 12-3
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(سهامی عام)شرکت بهساز کاشانه تهران 

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1400 آذر 30سال مالی منتهی به 

.محل دفتر مرکزی شرکت استیجاری می باشد- 12-1

دارایی هاي ثابت مشهود- 12

(مبالغ به میلیون ریال)

  



1400/09/301399/09/30پایان سالطی سالابتداي سالمبلغمتراژمبلغمتراژمحل وقوعنام زمین

378740261637874,04100074,04174,026تهران(آرارات)یوسف آیاد 

21134622553,0312113465,286000465,286462,255تهران6ولنجک 

2190148,105000148,105347,943(200,000)2190347943162تهرانارسباران

2487467258743175,25900075,25974,672تهران(ستارخان)زنجان شمالی 

4140275074598141402,751,7260002,751,7262,750,745تهرانسنگر

30514512207393252200001,221,0640001,221,0641,220,739کیاشهرلسکو کالیه

99833,002099833,00200033,00233,002تهراندانشور

339000443,4140330,000443,414000443,414443,414محمود آبادمال کال

380811,37703,80811,37700011,37711,377محمود آباد قطعه مرمر4

17422,06001,7422,0600002,0602,060محمود آبادمرمر (ساحلی) قطعه 2

5,420,2335,100(200,000)5,225,3350005,225,3355,420,234

:شرکت در اعمال حقوق قانونی خود نسبت به زمینهاي زیر با محدودیت مواجه می باشد- 13-1

1400/09/301399/09/30

میلیون ریالمیلیون ریال

کشاورزان منطقه443,414443,414پروژه مال کال محمود آباد

شخص حقیقی1,221,0641,220,739(کیاشهر)ملک لسکو کالیه 

شهرداری11,37711,377مرمر محمود آباد4پروژه قطعه 

شخص حقیقی33,00233,002دانشور غربی

شخص حقیقی74,04174,026(آرارات)ملک یوسف آیاد 

تعمیرکاران148,105347,943پروژه ارسباران

شخص حقیقی75,25974,672(ستارخان)ملک زنجان شمالی 

شخص حقیقی2,751,7262,750,745(خیابان ولیعصر)ملک سنگر 

شخص حقیقی6465,286462,255ولنجک 

فاقد متصرف یا معارض2,0602,060مرمر (ساحلی) قطعه 2

5,225,3355,420,234

در جریان مذاکره با شهرداری(ره)ستاد اجرایی فرمان حضرت امام

(ره)ستاد اجرایی فرمان حضرت امام

(ره)ستاد اجرایی فرمان حضرت امام

(ره)ستاد اجرایی فرمان حضرت امام

شرکت بهساز کاشانه تهران

شرکت بهساز کاشانه تهران

مالکیت به نام . بوده که پس از اخذ پروانه ، توافق صورت خواهد گرفت و سرقفلی خریداری خواهد شد (حق کسب و پیشه )تعمیرکاران مستقر در پروژه ارسباران دارای سرقفلی 

.ستاد بوده و شرکت بهساز دارای وکالت بالعزل می باشد

دارای حکم تخلیه

دارای حکم تخلیه

در جریان پیگیری و رفع تصرف می باشد

وضعیت و اقدامات انجام شده (معارض)متصرف

بهاي تمام شده در ابتداي سال

مبلغ دفتري

20

ضمنا با توجه به نظام نامه خرید ملک از ستاد اجرایی ومبایعه نامه خرید امالک مزبور، در صورت عدم رفع موانع ساخت یا فروش نسبت به معاوضه . نسبت به برنامه های آتی در خصوص امالک فوق اقدام خواهد شد (رفع معارض و تصرف)پس از رفع مشکالت موجود - 13-1

.اراضی فوق با اراضی دیگری از طرف آن ستاد اقدام خواهد شد

(قسمتی از زمین واگذار خواهد شد)با کشاورزان بابت حق ریشه تفاهم نامه منعقد شده 

.در دست بررسی ستاد بوده و در صورت عدم حصول نتیجه به له شرکت بهساز ، زمین معوض به شرکت ارائه خواهد شد

.طبق تفاهمنامه منعقده با شهرداری، جهت اخذ پروانه پروژه مرمر به شهرداری واگذار خواهد شد

دارای حکم تخلیه

.در دست بررسی ستاد بوده و در صورت حصول نتیجه به له شرکت ، زمین جایگزین به ارائه خواهد شد

مالک

(ره)ستاد اجرایی فرمان حضرت امام

(ره)ستاد اجرایی فرمان حضرت امام

(ره)ستاد اجرایی فرمان حضرت امام

(ره)ستاد اجرایی فرمان حضرت امام

(سهامی عام)شرکت بهساز کاشانه تهران 

مبلغ دفتري

زمین هاي نگهداري شده براي ساخت امالك-  13

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1400 آذر 30سال مالی منتهی به 

افزایش

بهاي تمام شده در پایان سال

(مبالغ به میلیون ریال)

زیان کاهش ارزش انباشته
طبقه بندي

  



حق امتیاز 

خدمات عمومی
جمعنرم افزار رایانه اي

1398/10/01222,4192,441مانده در 

1756757افزایش

(10)(10)کاهش

000سایر نقل و انتقاالت تغییرات

1399/09/30133,1753,188مانده در  

01,4161,416افزایش

000کاهش

000سایر نقل و انتقاالت تغییرات

1400/09/30134,5914,604مانده در  

1398/10/0101,9361,936مانده در 

0169169استهالک

1399/09/3002,1052,105مانده در  

0337337استهالک

1400/09/3002,4422,442مانده در  

1400/09/30132,1492,162مبلغ دفتر در  

1399/09/30131,0701,083مبلغ دفتري در  

بهاي تمام شده
کاهش ارزش 

انباشته
مبلغ دفتريمبلغ دفتري

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

3033سرمایه گذاری در سهام شرکت ها

3033

و  ( ریال100.041)، رویال ساختمان آریا (ریال2،606,511)مبلغ فوق مربوط به سهام وثیقه در شرکتهای توسعه و عمران امید - 15-1

.می باشد (ریال1.055)شرکت تولید بهین ساز خلیج فارس 
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(سهامی عام)شرکت بهساز کاشانه تهران 

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1400 آذر 30سال مالی منتهی به 

سرمایه گذاري بلند مدت- 15

1400/09/301399/09/30

دارایی هاي نامشهود- 14

(مبالغ به میلیون ریال)

:بهاي تمام شده 

:استهالك انباشته و کاهش ارزش انباشته

افزایش طی سال مالی عمدتا مربوط به خرید و نصب نرم افزار سهام فصل رایورز می باشد- 14-1



دریافتنی هاي کوتاه مدت- 16-1 

1400/09/301399/09/30یادداشت

 میلیون ریال میلیون ریال

:تجاري

:اسناد دریافتنی

12,066,3571,121,020-1-16سایر مشتریان

2527,000527,000-1-16(اشخاص وابسته)گسترش الکترونیک مبین ایران 

2,593,3571,648,020

(527,000)(527,000)4-1-23تهاتر با حسابهای پرداختنی تجاری

2,066,3571,121,020

:حسابهاي دریافتنی

31,345,1181,007,734-1-16اشخاص وابسته

4461,251355,810-1-16سایر اشخاص

1,806,3691,363,544

:سایر دریافتنی ها

5103,4173,351-1-16اشخاص وابسته

635,50740,916-1-16سایر

138,92444,267

4,011,6502,528,831
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(سهامی عام)شرکت بهساز کاشانه تهران 

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1400 آذر 30سال مالی منتهی به 

دریافتنی هاي تجاري و سایر دریافتنی ها- 16

  



1400/09/301399/09/30یاداشت

میلیون  ریالمیلیون  ریال

1468,120709,462-1-1-16فروش پروژه پل مدیریت-مجتمع کاغذسازی راشا کاسپین ایرانیان

2156,818156,818-1-1-16فروش سهم الشرکه پروژه پیامبران- امیر رضا روحانی 

3616,1250-1-1-16فروش ملک مریم-آرش شجاعی

8562,9000-1-1-16پروژه موج- مهدی  بسنجیده

3337,8000-1-1-16فروش  ملک بهاران فرهنگ-نادر خالقی

3142,7000-1-1-16فروش ملک کوهستان- ولی اهلل وکیلی هره دشت

319,2920-1-1-16فروش یک واحد از پروژه اینانلو- مهدی کاظمی

390,4500-1-1-16فروش یک واحد از پروژه اینانلو و پروژه الدن- سید میثم یزدی خواه 

319,6500-1-1-16فروش یک واحد از پروژه اینانلو- آیناز خمسه لی 

346,3980-1-1-16فروش یک واحد از پروژه الدن- احمد رضوی منش و شریک 

347,6710-1-1-16فروش یک واحد از پروژه الدن- نادر کیانی 

350,2820-1-1-16فروش یک واحد از پروژه الدن- رضا خلیلی 

346,4000-1-1-16فروش یک واحد از پروژه الدن- محمد حسن رهبری 

4201,30066,850-1-1-16مهدی فتح الهی

24,732,0004,732,000-28فروش ونک- وطن سازه کسری 

7266,6130-1-1-16فروش پروژه رحمان آباد کاشانک-داوود محمدی

562,41077,410-1-1-16فروش برلیان- رضا ممبینی 

660,00060,000-1-1-16حمید یار احمدی

018,000ولیعصر بابلسر- محمد علی نژاد 

47,796100,801سایر

7,974,7255,921,340

(4,800,321)(5,908,368)28تهاتر با پیش دریافت ها

2,066,3571,121,020
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(سهامی عام)شرکت بهساز کاشانه تهران 

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1400 آذر 30سال مالی منتهی به 

:مانده اسناد دریافتنی تجاری از سایر اشخاص  بشرح زیر قابل تفکیک می باشد- 16-1-1

  



(سهامی عام)شرکت بهساز کاشانه تهران 

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1400 آذر 30سال مالی منتهی به 

. می باشد23-1-4-1به شرح یادداشت - 16-1-2

 مربوط به پروژه برلیان می 2032 فقره چک دریافتی از آقای ممبینی طبق صورتجلسه شماره 3مبلغ مزبور مربوط به - 16-1-1-5

.باشد که دوره آتی وصول خواهد شد

24

بابت فروش سهم  (شریک پروژه پیامبران)  فقره چک دریافتی از آقای امیر رضا روحانی 5مبلغ مذکور مربوط به - 16-1-1-2

الشرکه شرکت در پروژه مذکور به نامبرده می باشد که چکهای مزبور تاکنون به علت کمبود نقدینگی برگشت شده است و مراتب در 

جریان پیگیری حقوقی می باشد به اعتقاد مدیریت این شرکت  به دلیل عدم انتقال سند مالکیت واحد های سهم طرف مشارکت به 

.نام ایشان نیازی به اخذ ذخیره کاهش ارزش نمی باشد

مبالغ مذکور مربوط به چکهای دریافتی از خریداران پروژه ها و امالک شرکت در طی سال مالی جاری می باشد که - 16-1-1-3

 ماه بعد از 12 ماه آتی وصول خواهد شد همچنین سایر چکهای دریافتی بابت موضوع مورد اشاره که سررسید آن بیش از 12طی 

.مورد گزارش می باشد (16-2-1یادداشت)سال مالی است در یادداشت 

 فقره چک دریافتی از مهدی فتح الهی شریک پروژه الوند بابت سهم شریک از پروانه می باشد 6مبلغ مزبور مربوط به - 16-1-1-4

. میلیون ریال آن تا تاریخ تهیه صورتهای مالی وصول شده است33،550که مبلغ 

 فقره چک دریافتی از مجتمع کاغذسازی راشا کاسپین ایرانیان بابت قرارداد 3 میلیون ریال مربوط به 468،120 مبلغ 16-1-1-1

. ماه آتی وصول خواهد شد12 میلیون ریال می باشد که طی 1،950،500فروش پروژه پل مدیریت در سال مالی قبل به مبلغ 

 فقره چک دریافتی بابت مشارکت در پروژه استاد نظر می باشد که تا تاریخ تهیه صورتهای مالی 1مبلغ مزبور مربوط به - 16-1-1-6

.وصول نشده و مورد پیگیری حقوقی می باشد 

 فقره چک دریافتی از آقای داوود محمدی بابت قرارداد فروش پروژه رحمان 25 میلیون ریال مربوط به 266،613 مبلغ 16-1-1-7

 فقره چک به مبلغ 18 ماه آتی وصول خواهد شد همچنین 12 میلیون ریال می باشد که طی 796،771آباد کاشانک به مبلغ 

 ماه بعد از سال 12که سررسید آن بیش از  (16-2-1یادداشت) میلیون ریال از بابت موضوع مورد اشاره دریافت شده است 211،014

.مالی مورد گزارش می باشد

 فقره چک دریافتی از آقای مهدی بسنجیده شریک پروژه موج بابت قرارداد 5 میلیون ریال مربوط به 562،900 مبلغ 16-1-1-8

 درصد حصه نقدی قرارداد درآمد آن 20 میلیون ریال می باشد که با توجه به عدم وصول 1،201،000فروش پروژه موج به مبلغ 

 میلیون ریال از بابت 408،100 فقره چک به مبلغ 3همچنین .شناسایی نشده است لذا با سرفصل پیش دریافتها تهاتر گردیده است

. ماه بعد از سال مالی مورد گزارش می باشد12که سررسید آن بیش از  (16-2-1یادداشت)موضوع مورد اشاره دریافت شده است 

  



1400/09/301399/09/30یادداشت 

میلیون ریالمیلیون ریال

11,297,520905,810-3-1-16سازمان اموال و امالک ستاد

297,07195,456-3-1-16موسسه رفاه وتامین اتیه امید 

34,0004,000-3-1-16شرکت شهرک صنعتی دارویی برکت

41,6171,617-3-1-16شرکت تفریحی و توریستی آبدرمانی ایرانیان

6,5352,461توسعه منابع انسانی وخدمات مهندسی مدبر 

4,585بعثه مقام معظم رهبری

77شرکت گسترش الکترونیک مبین 

1,411,3351,009,351

0(64,600)1-1-23تهاتر با اسناد پرداختنی سازمان اموال و امالک

(1,617)(1,617)4-3-1-16ذخیره کاهش ارزش: کسر میشود 

1,345,1181,007,734

مبلغ فوق مربوط به مطالبات حق الزحمه شرکت بابت درآمد خدمات مدیریت پیمان طرح فاز یک پروژه گنو، طبق - 16-1-3-4

.قرارداد فی مابین با شرکت آبدرمانی ایرانیان می باشد

25

(سهامی عام)شرکت بهساز کاشانه تهران 

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1400 آذر 30سال مالی منتهی به 

:مانده حسابهای دریافتنی تجاری از سایر اشخاص وابسته بشرح زیر قابل تفکیک می باشد- 16-1-3

 میلیون ریال باقیمانده فروش 297،520 میلیون ریال از مبلغ مزبور مربوط به فروش پروژه قائم، مبلغ 700،000مبلغ - 16-1-3-1

پروژه های پیوند، پانزده خرداد، خلیج، شهریار و صومعه سرا بوده که مقرر گردیده مانده مزبور از طریق انتقال امالک در آینده از طرف 

.سازمان اموال و امالک تهاتر و کاهش مبلغ مزبور بابت عودت اسناد پرداختنی به سازمان پیرو افزایش سرمایه شرکت می باشد

مبلغ فوق مربوط به باقیمانده مطالبات از شرکت شهرک صنعتی دارویی برکت، بابت درآمد حاصل از ارائه خدمات - 16-1-3-3

.مدیریت پیمان در پروژه شهرک دارویی البرز می باشد که در دوره آتی وصول خواهد شد

 مدیریت پیمان پروژه مزبور 3858مبلغ مزبور بابت صورت وضعیت های اجرای پروژه الله صدر طبق قرارداد مشارکت - 16-1-3-2

.می باشد که طی دوره مالی بعد وصول خواهد شد

  



1400/09/301399/09/30یادداشت 

میلیون ریالمیلیون ریال

138,96939,599-4-1-16خریداران مسکن مهر علی آباد

6018,369-4-4انرژی سازه آبان

2162,728148,928-4-1-16حسین زبردست

38,2298,229-4-1-16شرکت گسترش سازه ماد

50,40750,407امیررضا روحانی

17,75212,330ایستاگران اطلس ایرانیان

12,3297,079شرکت پیشگامان اقتصاد سما

07,518سنندج3شهرداری منطقه 

7,1387,138اصغر عالی

5,8455,845شرکت ارزش آفرینان هوشمند

5,6955,695اسکان سازه گروهه

4116,61151,474-4-1-16یوسف فیضی اربابی

5,0005,000مهدی  بسنجیده

570,16533,097-4-1-16سایر

500,868400,708

(30,217)(30,217)24تهاتر با تسهیالت مالی دریافتی 

(14,681)(9,400)28تهاتر با پیش دریافتها

461,251355,810

26

(سهامی عام)شرکت بهساز کاشانه تهران 

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1400 آذر 30سال مالی منتهی به 

:مانده حسابهای دریافتنی تجاری از سایر اشخاص بشرح زیر قابل تفکیک می باشد- 16-1-4

مبلغ فوق  مربوط به  فروش واحدهای  پروژه مسکن مهر علی آباد کتول  به متقاضیان مسکن مهر می باشد که پس - 16-1-4-1

.از  انتقال مالکیت و وام فروش اقساطی، وصول خواهد شد

 و سهم الشرکه پروژه گلچین طبق قراردادهای منعقده می 2طلب مزبور بابت فروش پروژه های بهنام و امین پور - 16-1-4-2

.باشد که در سال مالی بعد وصول خواهد شد

 پروژه آفتاب سنندج که در تعهد شرکت 1مطالبات مزبور عمدتا بابت مخارج انجام شده به منظور تکمیل فاز- 16-1-4-3 

با توجه به عدم ایفای تعهدات توسط پیمانکار  وثیقه ملک شرکت مزبور واقع . گسترش سازه ماد به عنوان پیمانکار بوده، می باشد

که با توجه به فوت مالک اصلی شرکت فوق، .  میلیون ریال به نفع شرکت ضبط شده است4،469در سنندج به مبلغ کارشناسی 

ورثه قانونی آن شناسایی و اخطاریه اجرای سند رسمی به ورثه ابالغ شده که رای مرحله بدوی در خصوص ابطال اجرائیه ثبتی 

همچنین شرکت گسترش سازه ماد درخواست . صادر گردیده و با اعتراض شرکت پرونده در مرحله رسیدگی تجدید نظر می باشد

 کرده است که از 1397/02/06تعیین داور در خصوص موضوع عمل به تعهدات و پرداخت مطالبات شرکت، طی دادنامه مورخ 

.طرف دادگاه رد شده است

  



1400/09/301399/09/30یادداشت
میلیون ریالمیلیون ریال

1100,0000-5-1-16پاالیش پارسیان سپهر
224158شرکت توسعه عمران امید

23,1933,193-5-1-16شرکت سالمت برکت
103,4173,351

1400/09/301399/09/30یادداشت

میلیون  ریالمیلیون  ریال
10,3929,375کارکنان

11,46812,205-6-1-16مالیات بر ارزش افزوده و عوارض خرید

7,9007,900علیرضا انصاری

4490حسین خوش اخالق/احمد

2,1952,195سازمان مسکن وشهرسازی استان گلستان
13,1039,241سایر

35,50740,916

:مانده سایر حسابهای دریافتنی اشخاص وابسته بشرح زیر قابل تفکیک می باشد- 16-1-5

مبلغ مزبور مربوط به سپرده بیمه قرارداد مدیریت پیمان بیمارستان برکت می باشد که مراحل اخذ مفاصا - 16-1-5-2

.حساب و تعیین و تکلیف نهایی آن در جریان می باشد

:مانده سایر حسابهای دریافتنی  بشرح زیر قابل تفکیک می باشد- 16-1-6

27

(سهامی عام)شرکت بهساز کاشانه تهران 

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1400 آذر 30سال مالی منتهی به 

عمده مبلغ مزبور مربوط به مطالبات ناشی از زمان تحویل و زمان سند خریداران می باشد که پس از تحویل - 16-1-4-5

.واحد به ایشان و انجام مراحل قانونی انتقال سند وصول خواهد شد

مبلغ مزبور مربوط به طلب از آقای فیضی اربابی  بابت مخارج انجام شده جهت پروژه البرز می باشد که با - 16-1-4-4

، طبق تفاهم  (شرکت پاالیش پارسیان سپهر)توجه به تاخیر پروژه و تعهد شرکت برای تکمیل و تحویل به خریدار پروژه 

.نامه منعقده با شریک پروژه آقای فیضی اربابی، مخارج به حساب شریک منظور گردیده است

مبلغ مزبور مربوط به وجوه پرداختی به شرکت پاالیش پارسیان سپهر بابت ودیعه اجاره دفتر مرکزی جهت - 16-1-5-1

.آن شرکت با توجه به عدم تحویل به موقع پروژه البرز می باشد که پس از تحویل پروژه مبلغ مزبور مسترد خواهد شد

  



1400/09/301399/09/30

میلیون ریالمیلیون ریال

3,6513,429حصه بلندمدت وام دریافتی کارکنان

12,152,694509,924-2-16حصه بلند مدت اسناد دریافتنی 

2,156,345513,353

1400/09/301399/09/30

میلیون ریالمیلیون ریال

10468,120-1-1-16فروش پروژه پل مدیریت-مجتمع کاغذسازی راشا کاسپین ایرانیان

3828,8200-1-1-16فروش ملک مریم-آرش شجاعی

8408,1000-1-1-16پروژه موج- مهدی  بسنجیده

7211,0140-1-1-16فروش پروژه رحمان آباد کاشانک-داوود محمدی

3352,8000-1-1-16فروش  ملک بهاران فرهنگ-نادر خالقی

322,6830-1-1-16فروش یک واحد از پروژه اینانلو- مهدی کاظمی

391,8500-1-1-16فروش یک واحد از پروژه اینانلو و پروژه الدن- سید میثم یزدی خواه 

323,1100-1-1-16فروش یک واحد از پروژه اینانلو- آیناز خمسه لی 

346,3880-1-1-16فروش یک واحد از پروژه الدن- احمد رضوی منش و شریک 

347,6490-1-1-16فروش یک واحد از پروژه الدن- نادر کیانی 

350,2680-1-1-16فروش یک واحد از پروژه الدن- رضا خلیلی 

346,4000-1-1-16فروش یک واحد از پروژه الدن- محمد حسن رهبری 

18,4000ثابت راه سبالن

1,9390محمد حسین زاده

1,6001,600ذوالفقاری رحیم

025,000رضا ممبینی

013,540منوچهر بذری

1,6731,664سایر

2,152,694509,924

 ماه 36 ماهه برآورد می گردد لذا قرارداهای فروش با اعطای حداکثر 36با توجه به اینکه دوره ساخت پروژه های شرکت - 16-3

 روز 50اعتبار فروش به خریداران منعقد می گردد و مطابق با سیاست های اعتباری شرکت، در صورت عدم وصول مطالبات پس از 

.نسبت به ارجاع به واحد حقوقی و طرح دعوی در مراجع قضایی اقدام خواهد شد

 ماه می باشد و بعد از گذشت مدت مزبور و 36 تا 30میانگین دوره اعتباری فروش و وصول اقساط فروش پروژه ها بین - 16-4

.تحویل و انتقال مالکیت اقساط به طور کامل وصول خواهد شد

28

(سهامی عام)شرکت بهساز کاشانه تهران 

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1400 آذر 30سال مالی منتهی به 

دریافتنی هاي بلند مدت-16-2

:حصه بلند مدت اسناد دریافتنی به شرح ذیل می باشد- 16-2-1

مبلغ مزبور مبوط به اعتبار مالیات ارزش افزوده بوده که قابلیت بازیافت از سازمان امور مالیاتی دارد و مراحل مطالبه - 16-1-6-1

.آن از سازمان در جریان می باشد

  



1400/09/301399/09/30

میلیون ریالمیلیون ریال

329,78156,108 روز365

56,108214,743 روز730

214,7430 روز1095

00 روز2555

017,184 روز3285

25,4128,228 روز3650

626,044296,263جمع

781890(روز)میانگین زمان

29

(سهامی عام)شرکت بهساز کاشانه تهران 

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1400 آذر 30سال مالی منتهی به 

:مدت زمان دریافتنی هایی که معوق هستند ولی کاهش ارزش نداشته اند- 16-5-1

ناشی از قراردادهای منعقده فروش بوده که  (بویژه مطالبات سررسید گذشته)با توجه به اینکه عمده مطالبات شرکت - 16-5

نسبت به آن ها اقدام به طرح دعوی در مراجع قضایی و قانونی گردیده و انتقال مالکیت منوط به تسویه حساب کامل طبق 

.قرارداد فروش می باشد، لذا وصول مطالبات محتمل بوده و نیازی به شناسایی ذخیره کاهش ارزش مطالبات نمی باشد

  



1400/09/301399/09/30یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریال

1225,00075,000-17سپرده مسدودی نزد بانک

88,30023,000ودیعه اجاره دفتر مرکزی

4,3694,369ودیعه حقوقی

317,669102,369جمع

(75,000)(225,000)1-1-24تهاتر با تسهیالت دریافتی

92,66927,369

1400/09/301399/09/30یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریال

10583,050-18شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهرتهران

258,74758,747-18شهرداری اسالمشهر

10,66357,671پیش پرداخت سود و کارمزد سال آتی

26,74126,741پیش پرداخت مالیات پروژه ها

4,51717,800اکبر دولت آباد

15,39811,171سایر

116,066755,180جمع

(583,050)20-1-23تهاتر با اسناد پرداختنی شرکت توسعه سرمایه گذاری سپهر تهران

57,671-(10,663)1-1-24تهاتر با تسهیالت مالی

(8,793)(8,793)26انتقال به ذخیره مالیات

96,610105,666

 قطعه از اراضی واقع در شهرستان اسالمشهر جمعاً به 23 منعقده با شهرداری اسالمشهر ، 96/12/28 مورخ 158139به موجب بیع نامه شماره - 18-2

 و نظر کارشناس رسمی دادگستری به تاریخ 94/04/23 متر مربع بر اساس نظر هیات کارشناسان رسمی دادگستری به تاریخ 33.345مساحت 

 میلیون ریال به شهرداری اسالمشهر واگذار شده است براساس توافقات انجام شده مقرر گردید مطالبات مزبور برای اخذ 58.747 به مبلغ 96/07/04

.تغییر کاربری پروژه چیچکلو واقع در اسالمشهر استفاده شود

30

(سهامی عام)شرکت بهساز کاشانه تهران 

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1400 آذر 30سال مالی منتهی به 

سایر دارایی ها- 17

مبلغ فوق مربوط به سپرده مسدود شده نزد بانک اقتصاد نوین و بانک کار آفرین بابت تسهیالت دریافتی در سال مالی قبل و طی - 17-1

.سال مالی مورد گزارش می باشد

پیش پرداخت ها- 18

 درصد سهم 17 با شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر تهران جهت خرید 96/12/28 میلیون ریال مربوط به تفاهم نامه مورخ 583.050مبلغ - 18-1

 (1397/02/15) میلیارد ریال قسط اول تفاهم نامه مزبور در سررسید 30که بدلیل عدم پرداخت مبلغ . الشرکه شرکت مذکور در پروژه ونک می باشد

 شرکت مذکور از درجه اعتبار ساقط گردیده و با توجه به پیگیری 1397/06/13 تفاهم نامه و نامه مورخ 4موضوع آن به استناد مفاد تبصره یک ماده 

. دانگ پروژه ونک چکهای مربوطه مسترد شده است1.02های صورت گرفته در سال مالی جاری و تحصیل 

 



یادداشت

خالصخالصکاهش ارزشبهام تمام شده

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

33,434,2913,434,2912,005,702-19امالک در جریان ساخت

412,51312,51330,842-19واحدهای ساختمانی آماده برای فروش

17,342,03216,122,391(2,705)617,344,737-19زمین

20,791,542(2,705)20,788,83718,158,935

 که براساس تاکیدات ریاست محترم ستاد مبنی بر توسعه فعالیت های عمرانی و ساخت و ساز برای ایجاد ارزش 1393/10/01به استناد نظام نامه مورخ - 19-1

و سازمان اموال و امالک ستاد منعقد گردید، مقرر شد سازمان به منظور  (شرکت گروه توسعه  ساختمان تدبیر )افزوده فی مابین شرکت مادر تخصصی ساختمان 

توسعه فعالیت های عمرانی ، زمین ها و امالک مستعد ساخت و ساز خود را بنا به درخواست شرکت گروه توسعه ساختمان تدبیر در اختیار آن شرکت قرار داده و 

شرکت مذکور بر اساس سیاستهای خود زمین ها و امالک معرفی شده را بین شرکتهای تابعه توزیع نماید دراین راستا ، امالک به بهای کارشناسی طی مبایعه نامه و 

ضمنا طبق توافق نامه با . در اقساط بلند مدت به شرکتها واگذار و شرکتها نیز پس از مطالعه و بررسی، نسبت به اخذ پروانه ساخت و انتخاب شریک اقدام می نمایند 

سازمان اموال و امالک رفع هرگونه معارض و یا متصرف در اراضی خریداری شده بعهده آن سازمان بوده و در صورت لزوم نسبت به جایگزینی اراضی اقدام خواهد 

.شد

شامل زلزله و )با توجه به انجام و اجرای پروژه های ساختمانی از طریق انعقاد قرارداد مشارکت، مطابق با مفاد این قرارداها، بیمه مسئولیت مدنی و تمام خطر - 19-2

.پروژه ها به عهده شریک می باشد (آتش سوزی

31

(سهامی عام)شرکت بهساز کاشانه تهران 

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1400 آذر 30سال مالی منتهی به 

موجودي  امالك- 19

1400/09/301399/09/30

  



درصد 

پیشرفت در

درصد 

پیشرفت در

1400/09/30جمعمخارج ساخت110507110506زمین و پروانهجمعمخارج ساختزمین و پروانهجمعمخارج ساختزمین و پروانه1399/09/30

%239,25363,042302,29605,1235,123000000307,41919.0%19.0شاهین شمالی

%42,01822,81064,8280382,828382,828000000447,65714.7%14.7گلسار جدید

%58,7006,10664,806024224240,4134,22604,22644,640020,40898.5%61.3ستاری

%126,5406,114132,65402,4092,40980,8205,30805,30886,128048,93566.3%27.8اینانلو

%200,0004,12204,122204,1220336100.0(108)(108)200,0004,565204,5650%30.6(کاشانک)رحمان آباد 

%0000000100.0(49)(49)049490%100.0مجیدیه شمالی

%185,17118,000203,1710504504185,17118,0264218,068203,239043636.3%32.0(تیر)الف محمودیه 

%125,13872,743197,8811,2002701,470000000199,35165.5%43.9گلچین

%37,11204,7874,78738,5651,3351,6783,01441,5790321100.0(1,453)38,565%77.8گلدان

%07,7067,7060150,017150,017019,958137,765157,723157,7230099.5%94.1برزیل

%272,05411,304283,3580555555000000283,91320.8%5.7آجودانیه

%1,7186,2938,01106936934172,5928443,4373,85404,85075.5%67.6(مسکن برکت)شهریار 

%0000001,9300.0(749)(749)02,6792,6790%0.0(برکت)اسالمشهر 

%4548531,30608,8618,86117600017609,99199.0%99.0البرز

%53,44004,1804,1802,012100102,022055,59885.0(3,409)56,850%83.5 پیوند و ستاک

%66,8557,65674,51101,8021,80262,0708,49408,49470,56405,74998.6%75.7الدن

%139,6107,931147,541022000000147,5432.0%2.0چیچکلو

%35,81464.5(2,168)28,5398,85837,397058558500000%41.7سمیه 

%29,94511,93741,882054954900000042,4314212.0%30.8(ساحل آرمانی پارس) 13ساحل 

%75,88712,69488,58202,6962,69600000091,27812.7%12.7موج

%1391,1781,3170000000001,31799.0%99.0قزاقی

%44,6745,93350,60707,0907,09034,3014,61604,61638,917018,78098.0%49.3وطن

%000649,90813,422663,330000000663,3300.1پروژه توسکا

%000320,21711,898332,115000000332,1150.0پروژه اقاقیا

%000325,66515,220340,885000000340,8850.0پروژه ارکیده

%000364,8006,939371,739000002,168373,9070.0نورافشار

1,732,110273,5912,005,7021,661,789619,7632,281,553643,94668,688140,330209,017852,96303,434,291

مانده در

پایان سال

32

(سهامی عام)شرکت بهساز کاشانه تهران 

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1400 آذر 30سال مالی منتهی به 

گردش امالك در جریان ساخت- 19-3

انتقال به بهاي تمام شدهافزایش طی دورهمانده در ابتداي دوره
سایر

  



صورت وضعیت
تسهیم هزینه 

ها
صورت وضعیتجمعسایر

تسهیم هزینه 

ها
جمعسایر

01155,0085,12306940694شاهین شمالی

08,545374,283382,8281,4105083,1155,033گلسار جدید

20053724204,3771094,486ستاری

0512,3582,40904,2364884,724اینانلو

02,8741263,000(108)(308)2000(کاشانک)رحمان آباد 

0010,2081,5474,67716,432گاندی

06930693(49)(49)00مجیدیه شمالی

0250250402,19122,193الف محمودیه

01925127003,05655,65158,707گلچین

2001074,4804,7871663,5541053,825گلدان

131,0143,16015,842150,01774,9703,3112,30480,585برزیل

01254355503,7191203,839آجودانیه

01467969302,1771602,337(مسکن برکت)شهریار 

007,28347807,761اداری آرژانتین-مجتمع تجاری

03,5485684,116(749)(749)00(برکت)اسالمشهر 

3,5001795,1828,8612,6694,6848918,244البرز

0934,0864,18003,9699664,935 پیوند و ستاک

200391,5631,80203,80753,812الدن

007063,1995654,470پانزده خرداد

002202,0043502,354چیچکلو

0657958504,7654425,207سمیه

01253754902,2364302,666(ساحل آرمانی پارس) 13ساحل 

0001,2214381,659پل مدیریت

1,000301,6662,69603,4885934,081موج

000007196725قزاقی

5,2001581,7327,09003,752113,763وطن

07,8565,56613,422پروژه توسکا

03,8738,02511,898پروژه اقاقیا

03,93811,28115,220پروژه ارکیده

04,4582,4816,9390000نورافشار

141,51432,671445,578619,76397,41270,80772,122240,341

(سهامی عام)شرکت بهساز کاشانه تهران 

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1400 آذر 30سال مالی منتهی به 

33

1399/09/30

اقالم تشكیل دهنده مخارج ساخت- 19-3-1

1400/09/30

  



مبلغمتراژتعداد واحدمبلغمتراژتعداد واحد

میلیون ریالمترمربعدستگاهمیلیون ریالمترمربعدستگاه

:واحدهاي ساختمانی خریداري شده

000431015,949پانزده خرداد اردبیل

30019216612,304تجاری یاقوت پردیس فاز 

365/36511011,52811011,473پ ث  (2الماس )پروژه بلوار فردوس 

1,116--1,220--بندر ترکمن

---1279,574بانتا آبیدر

12,51330,842

34

(سهامی عام)شرکت بهساز کاشانه تهران 

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1400 آذر 30سال مالی منتهی به 

واحدهاي ساختمانی آماده براي فروش- 19-4

1400/09/301399/09/30

  



متراژ زمین
متراژ پروانه

(زیر بناي کل) 

متراژ مفید 

کل

تعداد کل 

واحد

تعداد واحد 

سهم شرکت

قدر السهم 

شرکت

متراژ قابل فروش

(سهم شرکت)

فروش انباشته تا 

تاریخ

1399/09/30

فروش طی سال 

مالی منتهی به 

1400/03/31

فروش انباشته 

تا تاریخ

1400/03/31

متراژ باقیمانده 

قابل فروش
واحد باقی مانده

مبلغ برآورد اولیه

سهم شرکت

برآورد مخارج 

تكمیل

میزان 

تكمیل

درصدمیلون ریالمیلون ریالواحدمتر مربعمتر مربعمتر مربعمتر مربعمتر مربعدرصدواحدواحدمتر مربعمتر مربعمتر مربع

%0105,000018.97(متوقف)حقوقی2833.20002833.234%3,80836,4817,348843440.00بهساز کاشانه تهرانشاهین شمالی مسکونی

%0000.00(متوقف)حقوقی417.6000417.64%001,08341440.00بهساز کاشانه تهرانشاهین شمالی اداری

%0000.00(متوقف)حقوقی666.8000666.823%001,667582340.00بهساز کاشانه تهرانشاهین شمالی تجاری

%080,000014.68(متوقف)حقوقی1457.10001457.116%2,70023,6905,205581628.00بهساز کاشانه تهران6-5-19 تجاری2گلسار2

%1400/01/0478,8452,47856.76اجرائییک واحد فریز453.60313313140.7%293125178252/958.01بهساز کاشانه تهرانستاری3

%1400/08/286,05848.90اجرائی1133.00664664469.04/68%703373921212010/6853.42(ره)ستاد اجرایی فرمان حضرت اماماینانلو4

%1400/11/21290,6955,07531.80اجرائی1055.00105510550.0%7404091253212542.80بهساز کاشانه تهران(کاشانک)5

%1400/02/30190,0002,15032.07اجرائی1762.20001762.214/4%1004550829372414/462.50بهساز کاشانه تهرانتیر 6

%1401/03/20161,1401,76143.93تعلیق شده2120.30002120.316/7%1320685638083016/755.68بهساز کاشانه تهران2-5-19گلچین7

%1399/12/29183,0001,85878.36اجرائییک واحد فریز1821.61375.308436.21811.50810.1%1000622830352414.460.00بهساز کاشانه تهرانگلدان جردن8

%1399/10/30043,00094.38اجرائی944.39440944.300%8246,8192,486251038.00بعثه مقام معظم رهبریبرزیل اداری

%1399/10/300094.38اجرائی245.5245.50245.500%0064651.1438.00بعثه مقام معظم رهبریبرزیل تجاری

%1401/09/01243,00611,4135.66تعلیق شده2292.10002292.112/4%1250892138812112/459.06بهساز کاشانه تهران1-5-19آجودانیه10

%1399/12/296,19295767.64اجرائی899.2899.20899.200%9982581185188.0100.00بهساز کاشانه تهرانشهریار 11

%03,3230100.00ساخته شده1008.010080100800%4201432.32100888.0100.00بهساز کاشانه تهراناسالمشهر12

%1399/10/30141,7237,97699.70اجرائی2099.020990209900%695501521002424100.00بهساز کاشانه تهرانالبرز14

%1399/12/29138,95083.46اجرائی10326.310,326010,32600%13,04056,17223,46930813644.00توسعه آینده پارسپیوند و ستاک مسکونی15

%1399/12/29088.16اجرائی3390.01017.0101017.012373.030%007704.629843.1244.00توسعه آینده پارسپیوند و ستاک اداری

%1400/07/25051.00اجرائی663.4663.390663.3900%001507.71146.1644.00توسعه آینده پارسپیوند و ستاک تجاری

%1399/09/30155,0855,41676.50اجرائی1714.51626.501626.51802.521%1796.71129970893519.729556.37بهساز کاشانه تهرانالدن17

30,592180,08382,26034737302.820204.55482468.1822672.73516344.6

9

16

35

1,824

جمع انتقال به صفحه بعد

(سهامی عام)شرکت بهساز کاشانه تهران 

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1400 آذر 30سال مالی منتهی به 

سایر اطالعات مربوط به پروژه ها- 19-5

(مبالغ به میلیون ریال)

1

وضعیت
برآورد زمان 

تكمیل
عنوان مالكیتیادداشتردیف



(سهامی عام)شرکت بهساز کاشانه تهران 

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1400 آذر 30سال مالی منتهی به 

متراژ زمین
متراژ پروانه

(زیر بناي کل) 

متراژ مفید 

کل

تعداد کل 

واحد

تعداد واحد 

سهم شرکت

قدر السهم 

شرکت

متراژ قابل فروش

(سهم شرکت)

فروش انباشته تا 

تاریخ

1399/09/30

فروش طی سال 

مالی منتهی به 

1400/03/31

فروش انباشته 

تا تاریخ

1400/03/31

متراژ باقیمانده 

قابل فروش
واحد باقی مانده

مبلغ برآورد اولیه

سهم شرکت

برآورد مخارج 

تكمیل

میزان 

تكمیل

درصدمیلون ریالمیلون ریالواحدمتر مربعمتر مربعمتر مربعمتر مربعمتر مربعدرصدواحدواحدمتر مربعمتر مربعمتر مربع

30591.7180083.3282260.3346.609537302.820204.55482468.1822672.73516344.6

0.000000%650,00000000.00بهساز کاشانه تهرانچیچکلو18
دارای شریک و فاقد 

پروانه
0239,01500.00%

%1400/02/1447,63942.00اجرائی344.55000344.64/25%408199762284/2553.09بهساز کاشانه تهرانسمیه مسکونی19

%1400/02/14042.00اجرائی165.6000165.60/5%0031210/553.09بهساز کاشانه تهرانسمیه تجاری20

%1401/03/0137,8884,67830.90اجرائی1094.10001094.17/48%132585975456347/4822.00توسعه آینده پارس4-5-1319ساحل 21

%1400/09/24127,6075,34912.70تعلیق شده4017.70004017.727/96%4164325401900012527/9622.37موج مسکونی22

%1400/09/2412.70تعلیق شده280.7000280.73/13%001750143/1322.37موج تجاری23

%021,30019100.00ساخته شده242.4242.40242.40.00%300130779110330.00بهساز کاشانه تهرانقزاقی24

%1400/02/1166,4012,62350.05اجرائییک واحد فریز383.0029429489.0%339156876983/948.84بهساز کاشانه تهران7-5-19(کالهدوز)وطن 25

687,128226,092110,96020035043,83120,4472,76223,20922,336

%0000.00فروخته شده65.9065.965.90.00.0%0065.8811100.00 یاقوت پردیس تجاری27

%0000.00حقوقی0.000000%70416900000.00بندر ترکمن28

787.05132747870%235/351965/921458/59221154.44بهساز کاشانه تهرانپانزده خرداد اردبیل29

 واحد خدماتی و 2

 واحد مشترک 1

تجاری

%0.00---ساخته شده

%0.00---ساخته شده2070.71011%1033.036124/133980.66402152.02بهساز کاشانه تهران(2الماس )پروژه بلوار فردوس 30

1,7371,6904,04763332,924513340853101

یادداشت

(مبالغ به میلیون ریال)

بهساز کاشانه تهران

 صورت پذیرفت و مقرر گردید طبقات مازاد پروژه پیگیري و پروانه جدید اخذ گردد که به دلیل 1398/07/16 طبقه مازاد و فروش پروژه پس از اخذ دو طبقه مازاد بر این اساس توافق الزم با شریک طی صورتجلسه مورخ 2در خصوص پروژه گلچین با توجه به نظر کمیسیون فروش هلدینگ مبنی بر اخذ - 19-5-2

.مشكالت متعدد در روند اخذ پروانه جدید، اخذ پروانه تا کنون میسر نگردیده است و انتظار می رود در یک ماه آینده اخذ و پروژه مجددا شروع به کار نماید

برآورد زمان 

تكمیل

36

وضعیتعنوانردیف

3,074

جمع متراژ پروژه هاي در جریان ساخت

نقل از صفحه قبل

جمع متراژ واحدهاي ساختمانی آماده براي فروش

در خصوص پروژه آجودانیه با توجه به مشكالت فنی مربوط به عدم امكان ساخت بر اساس پروانه به علت باال بودن سطح آب هاي زیرزمینی، شریک در صدد اصالح پروانه و کاهش تعداد طبقات منفی برآمد که این امر منجر به اصالح سیستم پایدارسازي و تغییر نقشه هاي معماري گردید و در حال حاضر - 19-5-1

.پروژه  همزمان با پیگیري اخذ پروانه جدید فعال می باشد

19-5-3



(سهامی عام)شرکت بهساز کاشانه تهران 

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1400 آذر 30سال مالی منتهی به 

درخصوص پروژه شهریار، طی دوره مشارکت، قرارداد خرید سهم شریک تنظیم گردید که در طول دوره ساخت مقرر شد سهم شرکت از پروژه که به میزان یک بلوك بود تكمیل و تحویل شرکت گردد که تا کنون بخش ابنیه تكمیل گردیده و تنها نصبیات پروژه باقی مانده است که این امر نیز به علت - 19-5-5

.عدم امكان تحویل پروژه به دلیل عدم اخذ انشعابات با توجه به شرایط خاص منطقه و نبود انشعابات اصلی در محدوده منطقه بوده و در صدد انجام آن و نهایتا نصب و تحویل پروژه می باشد

 با توجه به عدم توانایی مالی شریک فسخ قرارداد به شریک ابالغ شد ولی با توجه به عدم پذیرش شریک پرونده به محاکم قضایی ارجاع گردید و تاکنون راي قطعی از دادگاه جهت حل و فصل نهایی موضوع قرارداد اخذ نگردیده و در مرحله تجدید نظر می باشد و در صورت 2درخصوص پروژه گلسار - 19-5-6

. درج شده است33-1آخرین وضعیت در یادداشت .اخذ نظر قطعی دادگاه اقدامات آتی صورت خواهد پذیرفت

. مجاز تلقی شده و صورتجلسه رسیدگی به الیحه تاخیرات شریک تنظیم گردیده است و اکنون پروژه بدون تاخیر با برنامه زمانبندي جدید در حال اجرا می باشد99درخصوص پروژه وطن تاخیرات صورت گرفته در پروژه وطن طی بررسی هاي صورت گرفته در آذر ماه - 19-5-7

37

در خصوص پروژه موج به علت افزایش تاخیرات غیرمجاز، اظهار نامه فسخ قرارداد تنظیم و به شریک ابالغ گردید و در حال حاضر طی توافق با شریک، صورتجلسه جریمه تاخیرات مبنی بر اعمال جریمه تاخیرات در آورده ها و کاهش آورده شریک اقدام شد و با توجه به تصمیم هیئت مدیره شرکت - 19-5-3

.اقدامات الزم جهت فروش پروژه با وضع موجود در دستور کار قرار دارد

 به علت عدم توانایی در مدیریت فنی شریک ، موجب تغییرات چندین باره پیمانكار اسكلت گردید و این امر باعث تطویل در تخلیه و اسقرار پیمانكار جدید شد که بر این اساس شرکت با توجه به افزایش تاخیرات غیرمجاز نسبت به اعمال جریمه مطابق مفاد قرارداد اقدام نمود و اکنون 13پروژه ساحل - 19-5-4

.در حال نهایی سازي صورتجلسه مبنی بر کسر آورده شریک و افزودن به آورده این شرکت و توافق مجدد جهت ادامه روند عملیات اجرائی پروژه می باشد



موجودي زمین- 19-6

(مبالغ به میلیون ریال)

1400/09/301399/09/30پایان سالطی سالابتداي سالمیلیون ریالمترمربعمیلیون ریالمترمربع

403104,3591000403104,361000104,361104,359بهساز کاشانه تهرانتهرانپل رومی

3039572,17500003039572,175000572,175572,175بهساز کاشانه تهرانتهرانپونک

4124317,705000317,705616,646(300,000)4124616,6461,05800(ره)ستاد اجرایی فرمان حضرت امامتهران11شیخ بهایی 

140440,5784,019000140444,59700044,59740,578بهساز کاشانه تهرانرشتباهنر

3203112,113810003203112,194000112,194112,113بهساز کاشانه تهرانتهراندرکه

6307342,9451,3000006307344,245000344,245342,945بهساز کاشانه تهرانتهران19ولنجک 

2105471,22600002105471,226000471,226471,226بهساز کاشانه تهرانتهران24ولنجک 

000103042,65400042,654172,003(129,349)1030172,003بهساز کاشانه تهرانتهرانالوند

3803120,44600003803120,446000120,446120,446بهساز کاشانه تهرانتهرانتوانبخشی

1552229,7533810001552230,134000230,134229,753بهساز کاشانه تهرانتهران(موحد دانش)نیلوفر 

620171,804317000620172,121000172,121171,804بهساز کاشانه تهرانتهرانالریجانی

2000233,48600002000233,486000233,486233,486بهساز کاشانه تهرانتهرانعالمه جنوبی

001565129000129513,168(511,175)(1,863)1565513,168(ره)ستاد اجرایی فرمان حضرت امامتهرانمریم

4,2420004,2424,242-4,2420000--تهرانسلیمانیه

88136,27213900088136,41200036,41236,272بهساز کاشانه تهرانتهراندلیری

6838189,71850,1430006838239,860000239,860189,718(ره)ستاد اجرایی فرمان حضرت امامهمدانامام رضا

200044,873783000200045,65600045,65644,873(ره)ستاد اجرایی فرمان حضرت امامبابلسراولیایی

373874,6530000373874,65300074,65374,653(ره)ستاد اجرایی فرمان حضرت اماممحمود آبادمرمر

008403600036269,685(268,601)(1,048)840269,685(ره)ستاد اجرایی فرمان حضرت امامتهرانسعادت آباد

97519,3122400097519,33600019,33619,312بهساز کاشانه تهراناردبیلپیله سحران

159841,481,300142000159841,481,4420001,481,4421,481,300(ره)ستاد اجرایی فرمان حضرت امامتهرانچشمه

0000000386,835(386,835)740386,83500(ره)ستاد اجرایی فرمان حضرت امامتهران2-6-19(جمال آباد)باهنر 

0886500000878,216(1,043,621)8865878,216165,4060(ره)ستاد اجرایی فرمان حضرت امامگرگانانبار جهاد

712764,667,1090004,667,1097,085,807(300,000)(1,430,456)(779,777)720167,085,80991,533جمع نقل به صفحه بعد

38

محل وقوع یادداشت طبقه بنديمالکنام زمین

(سهامی عام)شرکت بهساز کاشانه تهران 

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1400 آذر 30سال مالی منتهی به 

مبلغ دفتريزیان کاهش ارزش انباشته بهاي تمام شده در پایان سالبهاي تمام شده در ابتداي سال
انتقال به پروژهفروخته شدهافزایش

  



(سهامی عام)شرکت بهساز کاشانه تهران 

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1400 آذر 30سال مالی منتهی به 

(مبالغ به میلیون ریال)

1400/09/301399/09/30پایان سالطی سالابتداي سالمیلیون ریالمترمربعمیلیون ریالمترمربع

712764,667,1090004,667,1097,085,807(300,000)(1,430,456)(779,777)720167,085,80991,533جمع نقل از صفحه قبل

76152102,8371,65400076152104,492000104,492102,837بهساز کاشانه تهرانصومعه سراصومعه سرا

538349,713141000538349,85400049,85449,713(ره)ستاد اجرایی فرمان حضرت امامنهارخوراننهارخوران

88,02871,333(2,705)0(2,705)4119874,03816,6950004119890,733بهساز کاشانه تهرانعلی آبادعلی آباد کتول

87756,770000087756,77000056,77056,770(ره)ستاد اجرایی فرمان حضرت امامتهران2تابان 

78515,90982500078516,73300016,73315,909بهساز کاشانه تهرانسرعینژنرال

160000160148-14812000-بهساز کاشانه تهران3-6-19خلیج

00109853300033221,985(222,473)10985221,985521(ره)ستاد اجرایی فرمان حضرت امامتهرانکوهستان

375146,2235,586000375151,808000151,808146,223بهساز کاشانه تهرانتهرانملک پاسداران

452254,886139000452255,025000255,025254,886بهساز کاشانه تهرانتهران(خیابان باهنر، مژده)عرفانی 

74714131,27915800074714131,437000131,437131,279(ره)ستاد اجرایی فرمان حضرت امامکالرآباد(چارز)کالرآباد 

185447,789,6672,508,3360001854410,298,00300010,298,0037,789,667توسعه آینده پارستهران4-6-19ونک

722195,8332,704000722198,537000198,537195,833بهساز کاشانه تهرانتهران(مجیدیه شمالی)موسایی 

00512,3830001000512,383000512,3830(ره)ستاد اجرایی فرمان حضرت امامتهران120/96زمین طور جنوبی پالک ثبتی 

00410,018000422410,018000410,0180(ره)ستاد اجرایی فرمان حضرت امامتهران1828/34زمین قلندری پالک ثبتی 

00401,642000800401,642000401,6420(ره)ستاد اجرایی فرمان حضرت امامکرج161/25819زمین عظیمیه کرج پالک ثبتی 

302,20316,125,0963,952,347(1,002,250)(1,430,456)(300,000)303,68517,344,737(2,705)0(2,705)17,342,03216,122,389

39

.کاهش طی دوره  مالی اراضی باهنر جمال آباد بابت پرداخت و تامین بخشی از هزینه های انجام شده در پروژه توسط شریک و خریدار می باشد که در این خصوص مخارج انجام شده توسط این شرکت طبق توافقات صورت گرفته به طرف مشارکت منتقل شده است- 19-6-2

.با توجه به اینکه فعالیت اصلی شرکت خرید و فروش زمین، جذب شریک و احداث پروژه های ساختمانی می باشد، لذا شرکت برای تمامی زمین های موجود دارای برنامه های آتی در خصوص جذب شریک و ایجاد ارزش افزوده از طریق احداث واحدهای ساختمانی و تغییر کاربری و غیره می باشد-19-6-1

مبلغ دفتريزیان کاهش ارزش انباشته
محل وقوع یادداشت طبقه بنديمالکنام زمین

.کاهش طی دوره  مالی ملک خلیج بابت تقبل بخشی از هزینه های مالیات نقل و انتقال ملک در زمان تصدی سازمان اموال و امالک می باشد که مورد قبول آن سازمان قرار گرفته و به طرفیت حسابهای فی مابین از بهای تمام شده پروژه خارج شده است- 19-6-3

بهاي تمام شده در ابتداي سال
انتقال به پروژهفروخته شدهافزایش

بهاي تمام شده در پایان سال
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(سهامی عام)شرکت بهساز کاشانه تهران 

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1400 آذر 30سال مالی منتهی به 

:پروژه ونک- 19-6-4

عملیات اجرائی جهت اخذ مجوز های الزم برای . متر مربع درضلع شمال غربی میدان ونک واقع شده است18،542ملک ونک در زمینی به مساحت 

 درصد از کل ارزش پروژه از محل قدرالسهم  شرکت شامل زمین و جواز 17 معادل 1389در سال .   آغاز گردیده است1387شروع  پروژه ازسال 

میلیون ریال واگذار و نسبت به انتقال 1،504،007براساس قرارداد منعقده  به شرکت توسعه سرمایه گذاری سپهر تهران به مبلغ  (دانگ1.02معادل)

 با شرکت رویال رونسانس 1389قرارداد مشارکت ساخت پروژه فوق در سال .  دانگ  اقدام و الباقی سند مالکیت بنام شرکت میباشد1.02مالکیت 

 دیوان 1392/4/25طبق رای مورخ .  درصد می باشد40 درصد و سهم طرف مشارکت 60منعقد گردیده است که طبق قرارداد مزبور سهم این شرکت 

درصد از ملک موصوف، به 70 شهرداری در خصوص اختصاص 5 کمیسیون ماده 1389/11/25 مورخ 484عدالت اداری مبنی بر تایید رای شماره 

 از شهرداری اخذ گردیده است و 1392/10/25 درصد به مستحدثات تجاری و اداری مجوز گودبرداری در تاریخ 30فضای سبز در اختیار شهرداری و 

 عملیات ساخت متوقف گردیده 93عملیات گودبرداری آغاز گردید لیکن بدلیل الزام شهرداری بر اخذ پروانه ساختمانی جهت ادامه عملیات ، از سال 

 میلیارد ریال به عنوان 6،740پیگیری های انجام شده جهت اخذ پروانه ساختمانی در حال انجام است، تاکنون طبق مستندات ، شهرداری مبلغ . است

 4،070 میلیارد ریال آن در سنوات قبل پرداخت گردیده و مبلغ 1،710بهای پروانه ساختمانی از واحد مورد رسیدگی مطالبه نموده است که مبلغ 

در سال مالی قبل انجام شده ،  (تهاتر پروانه فی مابین شهرداری و سازمان اموال و امالک ستاد اجرایی )میلیارد ریال نیز از طریق صدور هولوگرام 

طبق مذاکرات با شهرداری ، پروانه ساختمانی در .  میلیارد ریال نیز درسال جاری از این بابت بصورت نقد پرداخت گردیده است575ضمن آنکه مبلغ 

زمین مزبور طبق  ( دانگ1/02)% 17در  میزان .  دانگ ملک مزبور نیز به نام شهرداری منتقل گردد6از  % 70صورتی صادر میگردد که سند مالکیت 

 میلیون ریال 2،496،091 میلیون ریال قیمت گذاری و با امالک معرفی شده شرکت بهساز کاشانه تهران به مبلغ 2،493،932رای داوری به مبلغ 

 میلیون ریال نیز از شرکت سپهر به عنوان سرک نقدی دریافت گردیده است و طبق مبایعه نامه منعقده مقرر گردید در 2،159معاوضه گردید و مبلغ 

پس از انتقال شش دانگ سند پروژه فوق به این .  دانگ به نام شرکت بهساز کاشانه تهران انتقال داده شود1/02 سند مالکیت 1400/04/31تاریخ 

. درصد سند مالکیت مزبور به نام شهرداری فراهم می گردد که متعاقبا مجوز انجام عملیات اجرایی پروژه نیز صادر می گردد70شرکت ،  مقدمات انتقال 

% 70از پروژه فوق پس از اخذ پروانه ساختمانی و انتقال % 5.42 طی توافقنامه ای مقررگردید 1395/09/30شایان ذکراست  در سال مالی منتهی به 

 میلیارد ریال از شرکت مزبور دریافت شده 280از زمین پروژه مزبور به شهرداری، به شرکت توسعه عمران امید منتقل گردید، در این خصوص مبلغ 

به شهرداری و عدم اخذ پروانه ساختمانی تاکنون درآمد ازاین % 70که در سرفصل پیش دریافتها منعکس می باشد با عنایت به عدم انتقال مالکیت 

 12،000همچنین در ابتدای سال مالی قبل شرکت وطن سازه کسری در مزایده فروش شش دانگ پروژه مزبور به مبلغ . بابت شناسایی نگردیده است

 میلیارد ریال اسناد دریافتنی از این بابت به طرفیت پیش دریافتها در حسابها انعکاس یافته که علیرغم سررسید 4،752میلیارد ریال برنده و مبلغ 

مذاکرات و اقدامات الزم به منظور اخذ توافق نهایی با طرفهای قراردادها . میلیارد ریال از اسناد مزبور لیکن به حیطه وصول در نیامده است4،732مبلغ 

.در جریان می باشد

  



1400/09/301399/09/30یادداشت 

 میلیون ریال میلیون ریال

146,78540,744ریالی- موجودی نزد بانکها 

11,1641,163-20ارزی- موجودی نزد بانکها 

27147ریالی- موجودی صندوق و تنخواه گردان 

24085-20ارزی- موجودی صندوق 

148,01642,139

درصد مالكیتتعداد سهامدرصد مالكیتتعداد سهام

13,377,525,4456614,459,125,44572گروه توسعه ساختمان تدبیر

933,402,45751,102,695,1155گروه توسعه اقتصادی تدبیر

1,467,792,5347404,842,5542صندوق سرمایه گذاری تدبیرگران فردا

1,00001,0000شرکت توسعه عمران امید

1,00001,0000شرکت رویا ساختمان آریا

1,00001,0000شرکت سرمایه گذاری تدبیر

4,352,063,564224,164,120,88621سایر سهامداران

20,130,787,00010020,130,787,000100
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(سهامی عام)شرکت بهساز کاشانه تهران 

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1400 آذر 30سال مالی منتهی به 

موجودي نقد - 20

. ریال تسعیر شده است302،034 یورو می باشد که به نرخ 3،855/56موجودی نزد بانکهای ارزی شامل مبلغ - 20-1

 لیر ترکیه به نرخ 500 ریال و 302،034 یورو به نرخ 45 ریال، 183 دینار به نرخ 101،500موجودی صندوق ارزی شامل - 20-2

. ریال می باشد14،711

سرمایه - 21

 ریالی بانام می باشد که 1.000 سهم 20130.787.000 میلیون ریال، شامل  20.130.787 مبلغ 1400/03/31سرمایه شرکت در تاریخ 

.تماماً پرداخت شده است
: ترکیب سهامداران شرکت در تاریخ صورت وضعیت مالی بشرح زیر است

1400/09/301399/09/30



1400/09/301399/09/30

تعداد سهامتعداد سهام

20,130,787,000231,070,000مانده ابتدای سال

019,899,717,000افزایش سرمایه از محل مطالبات

20,130,787,00020,130,787,000مانده پایان سال
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(سهامی عام)شرکت بهساز کاشانه تهران 

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1400 آذر 30سال مالی منتهی به 

 از 1399/03/11طی سال مالی قبل، سرمایه شرکت به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ - 21-1

افزایش سرمایه مزبور .  میلیون ریال افزایش یافته است17،820،087محل مطالبات سهامداران ناشی از انتقال دارایی به مبلغ 

 در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است الزم به ذکر است که سهام شرکت در تاریخ 1399/04/07در تاریخ 

. به عموم عرضه شده است1399/05/22

 ـ اندوخته قانونی22

 میلیون 572،089 اساسنامه مبلغ 51 و ماده 1347 اصالحیه قانون تجارت مصوب سال 238 و 140در اجرای مفاد مواد 

ریال در دوره مالی جاری از محل سود خالص سال جاری و سنوات قبل، به اندوخته قانونی منتقل شده و به موجب مفاد مواد 

 درصد سرمایه شرکت، انتقال یک بیستم از سود خالص هر سال به اندوخته 10یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی به 

اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نمی باشد و جز در هنگام انحالل شرکت، قابل تقسیم بین . فوق الذکر الزامی است

.سهامداران نمی باشد



:پرداختنی های کوتاه مدت- 23-1

1400/09/301399/09/30یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریال:تجاري

:اسناد پرداختنی

100-1-23شرکتهای گروه

2139,97715,500-1-23سایر اشخاص

139,97715,500

:حسابهاي پرداختنی

3176,608217,462-1-23شرکتهای گروه

407,983-1-23اشخاص وابسته

568,09080,245-1-23سایر اشخاص

244,698305,690

384,675321,190

:سایر پرداختنی ها

:اسناد پرداختنی

6278,5500-1-23سایر اشخاص

278,5500

:حسابهاي پرداختنی

00گروه - (سپرده بیمه)شرکت توسعه عمران امید 

7375,513324,929-1-23سایر اشخاص

654,063324,929

1,038,738646,119
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(سهامی عام)شرکت بهساز کاشانه تهران 

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1400 آذر 30سال مالی منتهی به 

پرداختنی هاي تجاري و سایر پرداختنی ها- 23



1400/09/301399/09/30یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریال

64,6000سازمان اموال و امالک

64,6000

0(64,600)3-1-16تهاتر با حسابهای دریافتنی از سازمان اموال و امالک

00

1400/09/301399/09/30یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریال

2117,9770-2-1-23شهرداری منطقه یک گرگان

20583,050-18شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر تهران

22,0005,500فیضی اربابی یوسف

010,000مسعود استاد عظیم و محمد و مجتبی سعید نژاد

139,977598,550

(583,050)180تهاتر با پیش پرداخت شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر تهران

139,97715,500

1400/09/30سال

میلیون ریال

139922,000

140048,044

140188,483

158,527

1400/09/301399/09/30

میلیون ریالمیلیون ریال

1176,608217,462-3-1-23گروه توسعه ساختمان تدبیر

176,608217,462

:مانده حسابهای پرداختنی تجاری به  شرکتهای گروه بشرح زیر قابل تفکیک می باشد- 23-1-3
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(سهامی عام)شرکت بهساز کاشانه تهران 

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1400 آذر 30سال مالی منتهی به 

:مانده اسناد پرداختنی تجاری  به شرکتهای گروه  بشرح زیر قابل تفکیک می باشد- 23-1-1

:مانده سایر اسناد پرداختنی تجاری  به شرح زیر قابل تفکیک می باشد- 23-1-2

:سررسید اسناد پرداختنی کوتاه مدت در تاریخ صورت وضعیت مالی به شرح زیر می باشد- 23-1-2-1

مبلغ مورد اشاره مربوط به چکها صادره در وجه شهرداری منطقه یک گرگان بابت عوارض پروانه پروژه - 23-1-2-2

.عدالت گرگان می باشد



1400/09/301399/09/30

میلیون ریالمیلیون ریال

217,4620

096,000

04,953,750

012,866,337

.(17,820,087)

92,9780

0104,864انتقال مطالبات شرکت عمران امید

50,000110,000دریافت قرض الحسنه از هلدینگ ساختمان

(150,000)باز پرداخت قرض الحسنه دریافتی

(2,550)(خودرو دنا )فروش وسیله نقلیه 

(33,447)(96,000)

2,1652,598

176,608217,462

1400/09/301399/09/30یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریال

1527,000527,000-4-1-23موسسه رفاه و تامین آتیه امید

07,983بعثه مقام معظم رهبری

527,000534,982

(527,000)(527,000)16تهاتر با اسناد دریافتنی تجاری

07,983
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(سهامی عام)شرکت بهساز کاشانه تهران 

يادداشتهاي توضيحی صورتهاي مالی

1400 آذر 30سال مالی منتهی به 

:مانده حسابهای پرداختنی تجاری به  اشخاص وابسته بشرح زیر قابل تفکیک می باشد- 23-1-4

 واحد از واحدهای پروژه 3بدهی به موسسه رفاه و تامین آتیه امید در سال قبل مربوط به وجوه حاصل از فروش - 23-1-4-1

 صورتهای مالی و همچنین تهاتر یک واحد از پروژه الله صدر با بدهی به شریک پروژه 16-1-1-3به شرح یادداشت )الله صدر 

 میلیون ریال 527،000 ملک مزبور می باشد و  مبلغ 4327با توجه به اقاله نامه شماره  (آقای محمدرضا شیخ السالمی)گلدان 

سال جاری مربوط به اسناد وصول نشده از شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران در ارتباط با فروش پروژه نگین آرژانتین 

توسط این شرکت به نمایندگی از موسسه رفاه و تامین آتیه امید طبق توافق فی مابین می باشد که پس از وصول وجه آن به 

.حساب موسسه مزبور واریز خواهد شد

:تغییرات گردش مانده حساب گروه توسعه ساختمان تدبیر به شرح ذیل می باشد- 23-1-3-1

مانده ابتدای دوره حسابهای پرداختنی

مانده ابتدای دوره اسناد پرداختنی

سایر

جمع

انتقال مطالبات سازمان اموال و امالک به حساب هلدینگ ساختمان

عودت اسناد سازمان اموال و امالک و  احتساب در حساب هلدینگ ساختمان

انتقال به سرمایه جهت شرکت در افزایش سرمایه

فروش سهم هلدینگ ساختمان از پروژه گلدان به شرکت توسعه سپهر تهران

پرداخت بدهی



:مانده حسابهای پرداختنی تجاری به سایر اشخاص بشرح زیر قابل تفکیک می باشد- 23-1-5

1400/09/301399/09/30یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریال

130,22535,450-5-1-23سپرده حسن انجام کار

10,00010,000حسین معصوم زاده

1,78612,381طرح نگار سنا

0204شاهین فراز باختر

10,0000مسعود استاد عظیم و محمد و مجتبی سعید نژاد

16,07922,210سایر 

68,09080,245

1400/09/301399/09/30

میلیون ریالمیلیون ریال

1176,228-6-1-23خرید ملک جهت دفتر مرکزی- حمیدرضا سعیدی

141,886-6-1-23خرید ملک جهت دفتر مرکزی- فرهاد  حقیر چهرگانی

141,886-6-1-23خرید ملک جهت دفتر مرکزی- وحید علی مرادی

18,5500بابت ودیعه اجاره دفتر مرکزی- امیر تقدسی

278,5500

1400/09/301399/09/30

میلیون ریالمیلیون ریال

1172,268174,384-7-1-23مهدی خانعلی پور وزوانی

250,00050,000-7-1-23حمید یار احمدی

215,00020,000-7-1-23شاهواری/جواد وظیفه حاجی آقا/علیرضا

29,08928,368سپرده بیمه پرداختنی

62,18213,371ذخیره هزینه های تعلق گرفته و پرداخت نشده

5,7231,135سازمان امور مالیاتی

1,101780سازمان تامین اجتماعی

1,9021,902سپرده شرکت در مناقصه و مزایده

014,535داود محمدی

38,24820,454سایر

375,513324,929
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(سهامی عام)شرکت بهساز کاشانه تهران 
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1400 آذر 30سال مالی منتهی به 

:مانده اسناد پرداختنی غیرتجاری  به شرکتهای گروه  بشرح زیر قابل تفکیک می باشد- 23-1-6

:مانده  سایر حسابهای پرداختنی از سایر اشخاص بشرح زیر قابل تفکیک می باشد- 23-1-7

مبلغ مزبور مربوط به سپرده حسن انجام کار کسر شده از صورت وضعیت پیمانکاران پروژه ها و عمدتا مربوط - 23-1-5-1

.به شرکتهای انرژی سازه آبان، آبادگران نواندیش سماء، پگاه راه می باشد

طبق توافق صورت گرفته در سال مالی قبل با شرکت عمران امید و گروه، بخشی از بدهی به شرکت توسعه و - 23-1-7-1

.عمران امید به آقای خانعلی پوروزوانی منتقل و مابقی بدهی به حساب گروه منظور گردیده است

.مبالغ مزبور مربوط به وجوه دریافتی بابت تضمین قرارداد مشارکت پروژه استاد نظر و پروژه اینانلو می باشد-23-1-7-2

 فقره چک صادره مربوط به خرید ملک جهت دفتر مرکزی شرکت بوده که مبلغ 6 مبالغ مزبور مربوط به 23-1-6-1

. میلیون ریال آن تا تاریخ تهیه صورتهای مالی تسویه شده است110،000



1400/09/301399/09/30یادداشت 

میلیون ریالمیلیون ریال:اسناد پرداختنی تجاري

258,988-2-1-23شهرداری منطقه یک گرگان

11,098,2000-2-23سازمان اموال و امالک ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ره 

1,157,1880

:زمان بندي پرداخت بدهی هاي بلند مدت- 23-2-1

1400/09/301399/09/30

میلیون ریالمیلیون ریال

1401223,2940سال 

1402610,8940سال 

1403323,000سال 

1,157,1880
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(سهامی عام)شرکت بهساز کاشانه تهران 

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1400 آذر 30سال مالی منتهی به 

:پرداختنی هاي بلند مدت - 23-2 



تسهیالت مالی - 24

1400/09/301399/09/30

جاريجاري

میلیون ریالمیلیون ریال

940,664340,231

(30,217)(30,217)

910,447310,014

1400/09/301399/09/30

میلیون ریالمیلیون ریال

1,176,327472,902بانكها

1,176,327472,902

(57,671)(10,663)( 18یادداشت )سود و کارمزد سال هاي آتی 

(75,000)(225,000)( 17یادداشت )سپرده هاي نزد بانک 

940,664340,231حصه جاري

1400/09/301399/09/30

میلیون ریالمیلیون ریال

1,146,110310,014 درصد18

30,21730,217 درصد12

1,176,327340,231

1400/09/301399/09/30

میلیون ریالمیلیون ریال

14001,176,327340,231سال 

1,176,327340,231

(16-1-4یادداشت )تهاتر با حسابهای دریافتنی خریداران 

(سهامی عام)شرکت بهساز کاشانه تهران 

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1400 آذر 30سال مالی منتهی به 

تسهیالت دریافتی

:تسهیالت  دریافتی بر حسب مبانی مختلف به شرح زیر است- 24-1

:به تفكیک تامین کنندگان تسهیالت- 24-1-1

:به تفكیک نرخ سود و کارمزد- 24-1-2
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:به تفكیک زمان بندي پرداخت- 24-1-3



(سهامی عام)شرکت بهساز کاشانه تهران 

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1400 آذر 30سال مالی منتهی به 

1400/09/301399/09/30

میلیون ریالمیلیون ریال

30,21730,217زمین، ساختمان

1,146,110310,014چک

1,176,327340,231

تسهیالت مالی

میلیون ریال

1398/10/010مانده در 

300,000دریافت های نقدی

10,014سود و کارمزد

1399/09/30310,014مانده در 

600,000دریافت های نقدی

56,596مخارج تامین مالی پروژه ها

67,988سود و کارمزد

0پرداخت نقدی بابت اصل تسهیالت

(124,151)پرداخت نقدی بابت سود

0انتقال وام به خریداران واحدهای مسکن مهر

1400/09/30910,447مانده در 

1400/09/301399/09/30

میلیون ریالمیلیون ریال

11,4428,318مانده در ابتدای سال مالی

(765)(1,769)پرداخت شده طی سال 

6,6813,889ذخیره تامین شده 

16,35411,442مانده در پایان سال مالی
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:به تفكیک نوع وثیقه- 24-1-4

 میلیون ریال مربوط به تسهیالت مشارکت در ساخت پروژه علی آباد می باشد که به خریداران پروژه منتقل خواهد شد، مانده تسهیالت 30،217مبلغ  -24-1-5

..مزبور مربوط به خریدارانی می باشد که جهت تشکیل پرونده به بانک مراجعه نکرده و تسهیالت به نام ایشان انتقال داده نشده است

:تغییرات حاصل از جریانهاي نقدي و تغییرات غیر نقدي در بدهی حاصل از فعالیتهاي تامین مالی به شرح زیر است- 24-1-5

ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان- 25



1399/09/30

مالیاتمانده پرداختنیپرداختیقطعیتشخیصیابرازي

رسیدگی به دفاتر1389/09/306,4686,2822681,578268268055  

رسیدگی به دفاتر1396/09/301,046,6103,143,36612,28522,61121,09021,09001,365

رسیدگی به دفاتر1397/09/301,997,7295,249,78434,99513,43513,43513,43500

در جریان رسیدگی1398/09/302,211,9166,132,420159,954252,077023,785136,169115,743

در جریان رسیدگی1399/09/301,677,7314,579,610127,844189,046024,749103,095103,095

1400/09/305,343,9813,378,607147,249802146,4470

385,712220,259

(8,793)(8,793)

376,919211,466

1400/09/301399/09/30:اجزاي اصلی هزینه مالیات بر درآمد به شرح زیر است-26-5

 میلیون ریال میلیون ریال:مالیات مربوط به صورت سود و زیان

:عملیات در حال تداوم

(127,844)(147,249)هزینه مالیات بر درآمد سال جاری

(113,846)(40,000)هزینه مالیات بر درآمد سالهای قبل

(187,249)(241,690)

مالیات

نحوه تشخیص
 سود ابرازيسال مالی 

درآمد مشمول 

مالیات ابرازي

1400/09/30

(سهامی عام)شرکت بهساز کاشانه تهران 

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1400 آذر 30سال مالی منتهی به 

مالیات پرداختنی- 26

(مبالغ به میلیون ریال)

( 18یادداشت  )پیش پرداخت مالیاتی 

 محاسبه و جهت 105 و 77، 64، 59 اخذ شده است بر اساس مفاد مواد 1394محاسبات مالیات عملکرد سال مالی مورد گزارش جهت آن دسته از پروژه هایی که پروانه ساختمانی آنها بعد از سال - 26-3

ضمنا طبق مفاد .  قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه و در حسابها منظور شده است64 و 59 اخذ شده است صرفا بر اساس مفاد ماده 1394آن دسته از پروژه هایی که پروانه های ساختمانی آنها قبل از سال 

 درصد از مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی پذیرفته می شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکتهای 10 قانون مالیاتهای مستقیم 143ماده 

. بخشودگی مورد اشاره در محاسبه مالیات سال جاری لحاظ شده است1399پذیرفته شده خارج نشوند، بخشوده می شود از این رو با توجه به پذیرش شرکت در سازمان بورس اوراق بهادار در سال 
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. قطعی و تسویه گردیده است98مالیات عملکرد شرکت برای سالهای قبل - 26-1

. برگ تشخیص صادر شده شرکت نسبت به آن اعتراض نموده است که در جریان بررسی می باشد1398/09/30جهت عملکرد سال مالی - 26-2

. قانون مالیاتهای مستقیم استفاده شده است105 ماده 7 درصد درآمد مشمول مالیات نسبت به سال مالی قبل جهت محاسبه مالیات سال جاری از معافیت مفاد تبصره 10 با توجه به افزایش بیش از 26-4



یادداشت
مانده پرداخت

نشده

اسناد

پرداختنی
جمع

مانده پرداخت

نشده

اسناد

پرداختنی
جمع

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

1397000000سنوات قبل از 

13971,315,7481,315,7481,315,74801,315,748سال 

1398589,659200,000789,6591,458,989450,0001,908,989سال 

13991,141,40801,141,408سال 

3,046,815200,0003,246,8152,774,737450,0003,224,737

(344,330)0(344,330)(166,302)0(166,302)2-27تسویه از محل فروش پروژه

2,880,513200,0003,080,5132,430,407450,0002,880,407

یادداشت

گروه توسعه 

ساختمان 

تدبیر

گروه توسعه 

اقتصادي تدبیر

صندوق 

سرمایه گذاري 

تدبیرگران فردا

جمع کلسایر سهامداران

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

2,880,4070002,880,407مانده در ابتدای دوره

5-5(166,302)000(166,302)

867,59554,16243,822242,2681,207,847سود سهام مصوب

(841,439)(66,439)00(775,000)پرداخت نقدی سود سهام

2,806,70054,16243,822175,8293,080,513مانده پایان دوره
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(سهامی عام)شرکت بهساز کاشانه تهران 

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1400 آذر 30سال مالی منتهی به 

سود سهام پرداختنی- 27

1400/09/301399/09/30

. موافقت خود را با عدم پرداخت سود سهام طی مدت قانونی اعالم نموده است1400/09/14 مورخ 5010گروه توسعه ساختمان تدبیر طی نامه شماره -27-1

تهاتر مطالبات با سود سهام در دوره جاری و سال قبل مربوط به فروش پروژه البرز به شرکت پاالیش پارسیان سپهر فروش یک واحد از پروژه های اینانلو و الدن -27-2

.می باشد که در حساب های فی مابین گروه توسعه ساختمان لحاظ شده است

:گردش حساب مزبور طی دوره به شرح ذیل می باشد

(از محل فروش پروژه )تسویه سود سهام 



1400/09/301399/09/30موضوع پیش دریافتیادداشت

میلیون ریالمیلیون ریال

:اشخاص وابسته

1280,493280,493-28توسعه و عمران امید

280,493280,493

:سایر اشخاص

4,752,0004,752,000فروش قدرالهسم پروژه ونک2-28وطن سازه کسری

50,00050,000فروش قدرالسهم پروژه گلچین3-28زبردست حسین

68,47868,478فروش ملک پیامبران4-28امیر رضا روحانی

1150,00050,000فروش زمین شیخ بهایی 3-28شرکت نوید فرهنگ تجربه

104,06149,161فروش پروژه اینانلو5-28سرمایه گذاری توسعه سپهر تهران

2422,00022,000فروش سهم الشرکه پروژه ولنجک 3-28رضا پیل پایه

065,465فروش سهم الشرکه پروژه کاشانک3-28داوود محمدی

60,00060,000(پونک)فروش سهم الشرکه پروژه استاد نظر3-28حمید یار احمدی

015,000(سعادت آباد)فروش سهم الشرکه پروژه بهاران فرهنگ3-28فرامرز لطفی ساریخانلو

14,48114,743فروش امالک مسکن مهرخریداران مسکن مهر علی آباد

10,63010,630فروش سهم الشرکه پروژه وطن3-28رضا سلطانی

021,400منوچهر بذری

1,105,20014,000فروش پروژه موج8-1-1-16مهدی  بسنجیده

19,1220فروش یک واحد از پروژه اینانلومهدی کاظمی

19,4790فروش یک واحد از پروژه اینانلوآیناز خمسه لی

28,0750فروش یک واحد از پروژه اینانلو و پروژه الدنسید میثم یزدی خواه

3,9010فروش یک واحد از پروژه الدنرضا خلیلی

2,0710فروش یک واحد از پروژه الدننادر کیانی

2,0160فروش یک واحد از پروژه الدنخالقی-وحید رضوی منش-احمد

2,0160فروش یک واحد از پروژه الدنمحمدحسن رهبری

37,48838,634سایر

6,351,0185,231,511

 6,631,5115,512,004

(4,800,321)(5,908,368)1-1-16تهاتر با اسناد دریافتنی

(14,681)(9,400)4-1-16تهاتر با حسابهای دریافتنی

713,743697,002

(سهامی عام)شرکت بهساز کاشانه تهران 

يادداشتهاي توضيحی صورتهاي مالی

1400 آذر 30سال مالی منتهی به 

پیش دریافتها- 28
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 20مبلغ فوق پیش دریافت در قبال اسناد دریافتنی بابت توافق انجام شده جهت فروش پروژه ونک می باشد که مبلغ - 28-2

.میلیارد ریال آن تاکنون وصول شده است

مبالغ فوق مربوط به فروش بخشی از قدرالسهم شرکت در پروژه های مزبور میباشد که قرارداد مشارکت پروژه های کاشانک - 28-3

، استاد نظر ، بهاران فرهگ و وطن منعقد شده است که که طبق مفاد قراردادهای مزبور شناسایی فروش قدرالسهم در زمان تکمیل و 

 و  همچنین  قراداد فروش 24قرارداد مشارکت پروژه های گلچین ، ولنجک. تحویل پروژه از سوی شریک به شرکت انجام خواهد شد

 در جریان تنظیم و انعقاد می باشد11زمین شیخ بهایی 
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مبلغ فوق بابت تاخیر پرداخت اصل مطالبات قرارداد فروش پروژه پیامبران توسط آقای امیررضا روحانی طبق توافق صورت - 28-4

گرفته می باشد که با توجه به در جریان بودن پرونده دعوی آن در مراجع قضایی، درآمد مزبور پس از تعیین تکلیف نهایی شناسایی  

.خواهد شد

 توضیحی صورتهای مالی ، به موجب قرارداد منعقده با شرکت سرمایه 19-6-4با عنایت به موارد مطروحه در یادداشت - 28-5

 دانگ زمین پروژه ونک تعدادی از پروژه ها و امالک شرکت 1/02گذاری توسعه سپهر تهران مقرر گردید جهت انتقال سند مالکیت 

به ایشان واگذار گردد که با عنایت به عدم تحویل پروژه تیر به ایشان درآمدی از این بابت شناسایی نگردیده و مابه ازای معامله در 

بخش دیگر مانده حساب مزبور بابت پیش دریافت مستهلک نشده پروژه های . سرفصل پیش دریافت طبقه بندی گردیده است 

 و با توجه به درصد پیشرفت فیزیکی پروژه ها 29اینانلو ، ستاری و گلدان می باشد که درآمد آن طبق استاندارد حسابداری شماره 

.شناسایی خواهد گردید

مبالغ مذکور مربوط به چکهای دریافتی از خریداران پروژه ها و امالک شرکت در طی سال مالی جاری می باشدکه با توجه به - 28-6

. حسابداری به درآمد منظور خواهد شد29پیشرفت پروژه ها طبق استاندارد 

(سهامی عام)شرکت بهساز کاشانه تهران 

يادداشتهاي توضيحی صورتهاي مالی

1400 آذر 30سال مالی منتهی به 

 درصد از قدرالسهم پروژه تجاری اداری ونک به شرکت توسعه 5/42 میلیارد ریال بابت پیش دریافت واگذاری 280مبلغ - 28-1

عمران امید می باشد که با توجه به توافقات صورت گرفته مقرر گردید معادل مبلغ مذکور ملک دیگری در اختیار توسعه عمران امید 

.قرار گیرد و یا در غیر این صورت مانده مزبور پس از فروش پروژه ونک به شرکت عودت گردد



سال مالی منتهی به 

1400/09/30

سال مالی منتهی به 

1399/09/30

میلیون ریالمیلیون ریال

5,156,7321,436,041سود خالص

:تعدیالت

187,249241,690هزینه مالیات بر درآمد

67,98810,014هزینه مالی

4,9123,124 ذخیره مزایای پایان خدمت

0(4,500)درآمد حاصل از کارگزاری فروش پروژه سپند

1,2371,754استهالک دارایی های غیرجاری

(1,350)(731)سود حاصل از سپرده بانکی

(8,668)(1,462)درآمد حاصل از تاخیر اقساط فروش پروژه ها

(1,060)108تسعیر ارز

(2,550)سود حاصل از فروش دارایی ثابت

(1,088)سایر

251,163245,504جمع تعدیالت

:تغییرات در سرمایه در گردش

(2,128,048)(3,120,161)دریافتنی عملیاتی (افزایش)

(4,608,205)(2,573,305)موجودی مواد و کاال (افزایش) 

9,0565,293,273کاهش پیش پرداخت عملیاتی (افزایش)

1,227,4554,861,728 افزایش پرداختنی های عملیاتی

(946,878)16,741پیش دریافت های عملیاتی (کاهش)افزایش 

(4,165,395)194,899زمین های نگهداری شده برای ساخت امالک (افزایش)

(5,000)(65,300)کاهش سایر دارایی ها (افزایش)

(1,698,525)(4,310,616)جمع تغییرات در سرمایه در گردش

(16,980)1,097,279نقد حاصل از عملیات

سال مالی منتهی به 

1400/09/30

سال مالی منتهی به 

1399/09/30

میلیون ریالمیلیون ریال

017,820,087(ناشی از انتقال موجودی امالک)افزایش سرمایه از محل مطالبات 

166,302344,330تسویه سود سهام از محل مطالبات ناشی از فروش امالک

166,30218,164,417
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(سهامی عام)شرکت بهساز کاشانه تهران 

يادداشتهاي توضيحی صورتهاي مالی

1400 آذر 30سال مالی منتهی به 

نقد حاصل از عملیات - 29

معامالت غیر نقدي- 29-1

:دوره مالی به شرح زیر است/معامالت غیر نقد عمده طی سال



سال مالی منتهی به 

1400/09/30
1399/09/30

میلیون ریالمیلیون ریال

7,293,9024,756,450جمع بدهی ها

(42,139)(148,016)موجودی نقد

7,145,8864,714,311خالص بدهی

25,992,78222,043,897حقوق مالكانه

%21%27نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه

.، ریسک نگهداری اوراق بهادار برای این شرکت موضوعیت ندارد(سهام)بدلیل عدم سرمایه گذاری در اوراق بهادار مالکانه 

:مدیریت ریسک اعتباري- 30-5

ریسک اعتباری به ریسکی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد ، که منجر به زیان مالی برای شرکت شود از این رو شرکت سیاستی مبنی 

بر معامله تنها با طرف های قرارداد معتبر و اخذ تضمین کافی، در موارد مقتضی را اتخاذ کرده است، تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفایی تعهدات مشتریان را کاهش 

با توجه به سیاست شرکت مبنی بر انتقال اسناد . شرکت با استفاده از اطالعات مالی عمومی و سوابق معامالتی خود ، مشتریان عمده را رتبه بندی اعتباری می نماید. دهد 

.مالکیت در قبال وصول کامل مطالبات، در صورت عدم ایفای تعهدات طرف قرارداد مشارکت شرکت متحمل زیان مالی نمی گردد
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نسبت اهرمی- 30-1-1

اهداف مدیریت ریسک مالی- 30-2

کمیته ریسک هلدینگ و شرکت خدماتی برای دسترسی هماهنگ به بازارهای مالی داخلی و نظارت و مدیریت ریسک های مالی مربوط به عملیات شرکت از طریق گزارش

کمیته مدیریت ریسک که بر ریسک ها و سیاستهای اجرا. های ریسک داخلی که آسیب پذیری را برحسب درجه و اندازه ریسک ها تجزیه و تحلیل می کند، ارائه می نماید

هیات مدیره شرکت بر ریسک ها و سیاست های اجرا. شده نظارت می کند تا آسیب پذیری از ریسک ها را کاهش دهد، به صورت دوره ای به هیات مدیره گزارش می دهد

.رعایت سیاست ها و محدودیت های آسیب پذیر توسط حسابرس داخلی به طور مستمر بررسی می شود. شده نظارت می کند تا آسیب پذیری از ریسک ها را کاهش دهد

.این ریسک ها شامل ریسک بازار، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی می باشد

ریسک بازار- 30-3

شرکت به منظور مدیریت. فعالیت های شرکت در وهله اول شامل کاهش تقاضای خرید امالک با توجه به رکود اقتصادی ناشی از افزایش عمومی سطح قیمت ها می باشد

کردن آسیب پذیری ریسک مزبور اقدام به بررسی میدانی و احداث واحدهای مسکونی، تجاری اداری در مناطق پرتقاضا از طریق مشارکت پس از ارزیابی سوابق اجرایی و

.شایان ذکر است ریسک نرخ ارز در این شرکت موضوعیت ندارد. توان مالی شرکاء می نماید

:سایر ریسک هاي قیمت- 30-4

شرکت سرمایه خود را مدیریت می کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده ذینفعان از طریق بهینه سازی تعادل بدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت

ضمنا شرکت در معرض هیچگونه الزامات سرمایه تحمیل شده از خارج از شرکت. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق صاحبان سهام تشکیل می شود. خواهد بود

. میلیون ریال افزایش یافته است20،130،787 میلیون ریال به مبلغ 2،310،7000 از مبلغ 21-1سرمایه شرکت به شرح یادداشت . نیست

(سهامی عام)شرکت بهساز کاشانه تهران 

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1400 آذر 30سال مالی منتهی به 

مدیریت سرمایه و ریسک ها- 30

مدیریت سرمایه- 30-1



نام مشتري
میزان کل 

مطالبات

میزان مطالبات 

سررسید شده
کاهش ارزش

1,232,92000سازمان اموال و امالک 

468,12000مجتمع کاغذسازی راشا کاسپین ایرانیان

207,225207,2250امیررضا روحانی

62,41000رضا ممبینی

162,72800حسین زبردست

60,00000حمید یار احمدی

0شرکت پاالیش پارسیان سپهر

1,46800مالیات بر ارزش افزوده

10,39200کارکنان

8,7521,5270خریداران مسکن مهر

000محمد علی نژاد

4,0004,0000شرکت شهرک صنعتی دارویی برکت

3,7103,7100محمود توکلی

3,3763,3760فرناز قلمچی

6,53500توسعه منابع انسانی مدبر

97,07100موسسه رفاه وتامین اتیه امید 

201,30000مهدی فتح الهی

000انرژی سازه آبان

116,61100یوسف فیضی اربابی

8,2298,2290شرکت گسترش سازه ماد

9,7829,7820باقری و شکری و رستم پور

000سنندج3شهرداری منطقه 

7,4457,4450اصغر عالی

3,495,921380,7500سایر

6,167,995626,0440جمع

(سهامی عام)شرکت بهساز کاشانه تهران 

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1400 آذر 30سال مالی منتهی به 

 میلیون ریال در جریان پیگیری حقوقی بوده و مابقی 232،637بخشی از مطالبات شرکت به مبلغ - 30-5-1

.مطالبات سررسید شده در جریان پیگیری وصول از طریق واحد فروش می باشد
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جمع سال5بیش از  سال5 تا 3بین  سال3 تا 1بین  سال1کمتر از 

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

384,6751,157,18801,541,863پرداختنی های تجاری

654,063000654,063سایر پرداختی ها

910,44700910,447تسهیالت مالی

376,919376,919مالیات پرداختنی

3,080,513003,080,513سود سهام پرداختنی

16,35416,354بازخرید خدمت کارکنان

0بدهیهای احتمالی

5,406,6171,157,188016,3546,580,159

لیردیناریوروشماره یادداشت

203,901101,500500موجودی نقد

3,901101,500500جمع دارایی های پولی ارزی

3,901101,500500خالص دارایی های پولی ارزی

1,1101613میلیون ریال-معادل ریالی خالص دارایی های پولی ارزی

خالص دارایی های پولی ارزی

میلیون ریال-1400/03/31در تاریخ 
3,896101,500500

معادل ریالی خالص دارایی های پولی ارزی

میلیون ریال-1400/03/31در تاریخ  
1,2141816
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(سهامی عام)شرکت بهساز کاشانه تهران 

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1400 آذر 30سال مالی منتهی به 

مدیریت ریسک نقدینگی- 30-6

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی 

شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری اندوخته کافی و  تسهیالت بانکی از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی و از . تعیین کرده است 

.طریق تطبیق مقاطع سررسید دارایی ها و بدهی های مالی، مدیریت می کند

وضعیت ارزي- 31



مبالغ به میلیون ریال

گروه توسعه 

ساختمان تدبیر

سهامدار اصلی و عضو 

هیات مدیره
*33,44750,000150,0002,5500164,9021,106,712

0033,44750,000150,0002,5500164,9021,106,712جمع

بعثه مقام معظم 

رهبری
12,568

سازمان اموال و 

امالک ستاد اجرایی
1,292,00018,483

رنج هاسپیتالیتی 

امید کیش

شرکت پاالیش 

پارسیان سپهر
100,0001,400

شرکت توسعه منابع 

انسانی و خدمات 

مهندسی مدبر

39,217

100,00039,21700001,292,00032,4510جمع

100,00039,21733,44750,000150,0002,5501,292,000197,3531,106,712

(سهامی عام)شرکت بهساز کاشانه تهران 

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1400 آذر 30سال مالی منتهی به 

فروش امالکخرید امالکفروش دارایی ثابت نوع وابستگینام شخص وابستهشرح 
مشمول

129ماده 
خرید خدمات

پرداخت

بابت حساب فی 

مابین

دریافت قرض 

الحسنه

باز پرداخت قرض 

الحسنه
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. میلیون ریال بر اساس تشریفات قانونی و به ارزش کارشناسی به آقای آرش شجاعی فروخته شده است1،801،800ملک موسوم به مریم طی سال مالی مورد گزارش به مبلغ - 32-3-2

معامالت با اشخاص وابسته - 32

:معامالت انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش- 32-1

واحد تجاری اصلی

سایر اشخاص وابسته

تضامین دریافتی

:به استثناء موارد زیر ، سایر معامالت با اشخاص وابسته با شرایط حاکم بر معامالت حقیقی تفاوت با اهمیتی نداشته است- 32-2

.انجام شده است (ره)فروش پروژه های پیوند، شهریار که قبل از پذیرش شرکت در سازمان بورس صورت گرفته به مبلغی کمتر از قیمت کارشناسی به سازمان اموال و امالک ستاد اجرایی فرمان حضرت امام - 32-2-1

 دانگ پروژه ونک، به 1/02 میلیون ریال بر طبق توافق صورت گرفته و ارزش کارشناسی در قبال تحصیل 2،496،000پروژه های اینانلو، ستاری، وطن، گلدان، تیر، یاقوت پردیس طی دوره مالی مورد گزارش جمعا به مبلغ - 32-3-1

. میلیون ریال آن به عنوان درآمد شناسایی گردیده است2،285،389مبلغ  (29استاندارد )شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر تهران واگذار شده است که به تناسب پیشرفت کار 

:سایر معامالت - 32-3

جمع کل

پرداخت ودیعه 

اجاره



بدهیطلببدهیطلب 

(3,097,869)0(3,257,121)00(3,080,513)0(176,608)گروه توسعه ساختمان تدبیر

(3,097,869)0(3,257,121)000(3,080,513)0(176,608)00جمع

0000شرکت رنج هاسپیتالیتی امید کیش

(280,335)0(280,269)0(280,493)2240شرکت توسعه عمران امید

(280,335)0(280,269)0(280,493)02240000جمع

(7,983)4,58504,58500بعثه مقام معظم رهبری

(431,544)0(429,929)0(527,000)97,071موسسه رفاه و تامین آتیه امید 

3,1933,19303,1930شرکت سالمت برکت

4,0004,00004,0000شرکت شهرک صنعتی دارویی برکت

0100,000100,000000شرکت پاالیش پارسیان سپهر

0134,7200905,8100(1,162,800)1,297,520سازمان اموال و امالک ستاد اجرایی 

شرکت منابع انسانی و خدمات فنی 

مهندسی مدبر
6,5356,53502,4610

527,0070527,0070527,0070شرکت گسترش الکترونیک مبین

(439,527)1,442,471(429,929)0000780,040(1,689,800)1,936,718103,193جمع

1,936,718103,417(1,866,408)0(3,080,513)0(280,493)780,040(3,967,319)1,442,471(3,817,731)

59

پیش دریافتهاسود سهام پرداختنیسایر پرداختنی ها

1400/09/301399/09/30

خالصخالص  پرداختنی تجاریسایر دریافتنی هادریافتنی های تجارینام شخص وابستهشرح 

. .  میلیون ریال می باشد104،061 مبلغ 1400/09/30پیش دریافت  از شرکت توسعه سپهر تهران در پایان سال مالی منتهی به - 32-4-2

واحد تجاری اصلی

شرکت های همگروه

. .  میلیون ریال می باشد1،444،946 مبلغ 1400/09/30اسناد دریافتنی از آقای آرش شجاعی خریدار ملک مریم در پایان سال مالی منتهی به - 32-4-2

جمع کل

.  میلیون ریال بوده که در سنوات قبل منظور شده است1،617مبلغ ذخیره مطالبات مشکوک الوصول اشخاص وابسته  صرفا مربوط به شرکت تفریحی و توریستی آبدرمانی ایرانیان به مبلغ - 32-4-1

سایر اشخاص وابسته

(سهامی عام)شرکت بهساز کاشانه تهران 

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1400 آذر 30سال مالی منتهی به 

مانده حساب هاي نهایی اشخاص وابسته- 32-4
مبالغ به میلیون ریال

تسهیالت مالی 

دریافتی



1400/09/301399/09/30یادداشت
میلیون ریالمیلیون ریال

0200,000

10324000-1-33دعوی حقوقی پروژه مجتمع تجاری گلسار

0524,000

دعوی حقوقی پروژه مجتمع تجاری گلسار- 33-1-1

شرکت بهساز 

(مالک)کاشانه تهران

ابوالقاسم مومن 

(شریک)صالحی 

رویدادهاي بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی- 34

سود سهام پیشنهادي- 36

 با درصد سهم شرکت بهساز کاشانه تهران و شریک به 1391/06/14عملیات ساخت پروژه شاهین شمالی طبق قرارداد مشارکت منعقده مورخ - 33-1-2

با توجه به دعوی حقوقی مالکان امالک مجاور پروژه طی .  درصد به شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس واگذار گردیده است60 درصد و 40ترتیب به میزان 

 مبنی بر غیر مجاز بودن ساخت و ساز ، دیوان عدالت اداری طبق رای صادره پروانه ساخت پروژه را ابطال و ساخت پروژه متوقف گردیده است و 1398سال 

با توجه به اختالف طرفین در خصوص نحوه محاسبه .  درخواست خروج از پروژه را مطرح نموده است (شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس)شریک پروژه 

متشکل از مدیر عامل های دو شرکت و )مبلغ پرداختی به شریک جهت خروج از پروژه و با توجه به مفاد قرارداد و لزوم ارجاع اختالفات به هیات حل اختالف 

چندین جلسه با . شرکت و شریک در خصوص انتخاب آقای مهندس قوام الدین شاهرخی به عنوان عضو مرضی الطرفین اقدام نمودند (یک داور مرضی الطرفین

.در حال حاضر صدور رای هیات مذکور در دست پیگیری است. حضور داور مرضی الطرفین برگزار شده و مدارک مورد نیاز تهیه و ارائه شده است

(سهامی عام)شرکت بهساز کاشانه تهران 

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

1400 آذر 30سال مالی منتهی به 

تعهدات، بدهی هاي احتمالی و دارایی هاي احتمالی- 33

 اصالحیه قانون تجارت235بدهی های احتمالی موضوع ماده -33-1

طبق دادنامه صادره مورخ 

، مالک محکوم به 99/08/15

 میلیارد ریال بابت 324پرداخت 

از بابت مخارج انجام )سهم شریک 

گردیده است (شده

موضوع دعوی

پرداخت مخارج انجام 

شده ی شریک در 

پروژه با توجه به 

فسخ قرارداد

تضمین اعطا شده به شرکت توسعه سپهر تهران

محل پروژهطرفینتاریخ قراردادماهیت قرارداد

مشارکت در 

ساخت پروژه 

مجتمع تجاری 

گلسار

رشت93/12/06

.منابع مالی الزم جهت پرداخت سود سهام  از محل فعالیتهای عملیاتی شامل فروش پروژه های شرکت تامین خواهد شد- 36-3

هیات مدیره باتوجه به وضعیت نقدینگی و توان پرداخت سود از جمله وضعیت نقدینگی در حال حاضر و دوره پرداخت سود ، منابع تامین وجوه نقد - 36-2

جهت پرداخت سود، درصد سود تقسیم شده در سالهای گذشته ، وضعیت پرداخت سود در سالهای گذشته از حیث پرداخت به موقع آن طبق برنامه زمان 

بندی هیئت مدیره، وضعیت پرداخت سود در سال های گذشته از حیث پرداخت آن ظرف مهلت قانونی و با توجه به قوانین و مقررات موجود و برنامه های آتی 

.شرکت، این پیشنهاد را ارائه نموده است

.است ( ریال برای هر سهم 131مبلغ ) میلیارد ریال 2،638پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود، مبلغ - 36-1
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آخرین وضعیت

.از تاریخ صورت وضعیت مالی تا تاریخ تایید صورتهای مالی رویداد با اهمیتی که مستلزم افشاء یا تعدیل صورتهای مالی گردد، رخ نداده است

رای قطعی صادر شده و شرکت 

 میلیارد ریال 324محکوم به پرداخت 

از بابت مخارج )بابت سهم شریک 

.گردیده است (انجام شده

رای دادگاه


