
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
300,000 میلیون ریال 

1394/06/31 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 6 ماهه منتهی به 1393/12/29 )حسابرسی شده(

701064 كد صنعت: ثپردیسسرمایه گذاری مسکن پردیس نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 210228شماره اطلعیه :

بند مقدمه

1. ترازنامه شرکت سرمایه گذاري مسکن پردیس )سهامي عام( در تاریخ 29 اسفند ماه 1393 و صورت هاي سود و زیان و جریان وجوه نقد آن براي دوره میاني شش ماهه منتهي به تاریخ مزبور همراه با یادداشت هاي توضیحي 1 تا 35 

پیوست، مورد بررسي اجمالي این موسسه قرار گرفته است. مسوولیت صورت هاي مالي میان دوره اي با هیات مدیره شرکت است. مسوولیت این موسسه، بیان نتیجه گیري درباره صورت هاي مالي یادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده، 

است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثناي محدودیت مندرج در بند 4 ، بررسي اجمالي این موسسه براساس " استاندارد بررسي اجمالي 2410 " انجام شده است. بررسي اجمالي اطلعات مالي میان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا  از مسوولن امور مالي و حسابداري و به 

کارگیري روش هاي تحلیلي و سایر روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتیجه، این موسسه نمي تواند اطمینان یابد از همه موضوعات مهمي که معمول  در 

حسابرسي قابل شناسایي است، آگاه مي شود و از این رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي کند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. سرفصل هاي پیش پرداخت ها و سایر حساب هاي دریافتني به ترتیب شامل 509ر36 و 089ر11 میلیون ر مانده بدهي اشخاصي است که از سال  هاي قبل در حساب ها منتقل شده است. براي مطالبات فوق که مجموع آن ها 598ر47 

میلیون ر است، ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به مبلغ 472ر11 میلیون ر در حساب ها منظور شده است. براي مطالبات مشکوک الوصول فوق باید ذخیره اضافي در حساب ها منظور شود ولي تعیین مبلغ دقیق ذخیره اضافي مورد نیاز 

موکول به براورد احتمال عدم وصول هر یک از مطالبات یاد شده است.

4. طبق صورت تطبیق حساب تهیه شده با شرکت هاي سرمایه گذاري مسکن شمال غرب و شمال ، شرکت هاي یادشده مطالبات خود را 739ر11 میلیون ر بیشتر از مانده حساب هاي شرکت اعلم کرده اند. به دلیل مشخص نشدن علت اختلف 

حساب ها ، تعیین آثار احتمالي آن بر صورت هاي مالي مورد گزارش میسر نشده است.

نتیجه گیری مشروط

5. براساس بررسي اجمالي انجام شده، این موسسه به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3 و همچنین به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند 4 به موارد دیگري که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي یادشده در بال، از تمام جنبه 

هاي با اهمیت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

تاكید بر مطالب خاص

گزارش نسبت به صورت های مالی

گزارش بررسی اجمالی اطلعات مالی میاندوره ای

سرمایه گذاری مسکن پردیسبه هیئت مدیره
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6. همان گونه که در یادداشت توضیحي 2-15 صورت هاي مالي درج شده ، به دلیل ابهام در تعلق مالیات و عوارض ارزش افزوده به خدمات پیمانکاران دست دوم پروژه هاي مسکن مهر ، مبلغ 88 میلیارد ر مطالبه شده توسط ایشان تاکنون 

پرداخت نشده است. در صورت تایید معافیت خدمات این پیمانکاران از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده توسط مراجع مربوط ، هزینه هاي پروژه هاي مسکن مهر معادل مبلغ یادشده کاهش خواهد یافت. نتیجه گیري این موسسه در اثر مفاد 

این بند مشروط نشده است.

28اردیبهشت1394تاریخ تهیه گزارش

موسسه حسابرسی فریوران

زمان امضا كننده شماره عضویتسمت

18:40:36 1394/02/29 محمدسعید اصغریان شریک موسسه فریوران

19:07:52 1394/02/29 جواد بستانیان 800132مدیر موسسه فریوران
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درصد تغییردرصد تغییردر تاریخترازنامه شرح در تاریخدر تاریخدر تاریخ 1393/12/291393/06/311393/12/291393/06/31

بدهی ها دارایی های جاری
15,38930,179)49( )1(387,669393,101      حسابها و اسناد پرداختنی تجاری      موجودی نقد

00-- )24(264,864350,634      سایر حسابها و اسناد پرداختنی      سرمایه گذاریهای كوتاه مدت

24,05726,813)10( )24(12,44316,435      بدهی به شركتهای گروه و وابسته      طلب از شركتهای گروه و شركتهای وابسته

482,357485,450)1( 175,767174,4941      پیش دریافتها      حصه جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

39,82324,95460 30,51928,7766      ذخیره مالیات بر درآمد      سایر حسابها و اسناد دریافتنی

1,371,0361,305,0845 257,484161,33460      حصه جاری تسهیلت مالی دریافتی      موجودی مواد و كال

192,787235,225)18( 529,500270,00096      سود سهام پیشنهادی و پرداختنی      پیش پرداختها

2,125,4492,107,7051 1,658,2461,394,77419جمع بدهیهای جاریجمع داراییهای جاری

1,9631,9550 2,8571,007184      حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت      سرمایه گذاریهای بلند مدت

42,14746,359)9( )32(115,267170,464      تسهیلت مالی دریافتی بلند مدت      داراییهای ثابت پس از كسر استهلک

857927)8( 5,8995,4947      ذخیره مزایای پایان خدمت      داراییهای نامشهود

00-- )30(124,023176,965جمع بدهیهای غیر جاری      حسابها و اسناد دریافتنی تجاری)بلند مدت(

00-- 1,782,2691,571,73913جمع بدهیهای جاری و غیر جاری      پیش پرداختهای سرمایه ای

64,95665,0720 --      حقوق صاحبان سهام      سایر داراییها

300,000300,0000      سرمایه      

--00      صرف سهام      

--00      وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه      

30,00030,0000      اندوخته قانونی      

--00      اندوخته طرح و توسعه      

)62(123,103320,279      سود )زیان( انباشته      

109,923114,313)4( )30(453,103650,279جمع حقوق صاحبان سهامجمع داراییهای غیر جاری

2,235,3722,222,0181 2,235,3722,222,0181جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهامجمع داراییها
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درصد تغییر
واقعی  دوره 6 ماهه 

صورت سود وزیان
حسابرسی شده منتهی به حسابرسی شده منتهی به 

واقعی حسابرسی شده  سال مالی 

1393/06/31منتهی به1393/12/291392/12/29

357,929929,997 )25( 266,981 فروش

)257,410()526,798( )40( )155,224( بهای تمام شده كالی فروش رفته

00 -- 0 درآمد حاصل از سایر فعالیتها

100,519403,199 11 111,757 سود )زیان( ناخالص

)15,739()24,611( )22( )12,281( هزینه های عمومی, اداری و تشکیلتی

)12,252()16,366( -- 3,741 خالص سایر درآمدها )هزینه ها( ی عملیاتی

72,528362,222 42 103,217 سود )زیان( عملیاتی

)15,019()49,334( 172 )40,866( هزینه های مالی

536411 )65( 185 درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

2,209)73( )22( 1,716 خالص درآمد )هزینه( های متفرقه

60,254313,226 7 64,252 سود )زیان( قبل از اقلم غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری

00 -- 0 اقلم غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات

60,254313,226 7 64,252 سود )زیان( قبل از كسر مالیات

)3,023()4,910( )36( )1,928( مالیات

57,231308,316 9 62,324 سود )زیان( خالص پس از كسر مالیات

291,932291,932 10 320,279 سود )زیان( انباشته در ابتدای سال )دوره( مالی

00 -- 0 تعدیلت سنواتی

291,932291,932 10 320,279 سود )زیان( انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده

349,163600,248 10 382,603 سود قابل تخصیص

0)9,969( -- 0 اندوخته قانونی

00 -- 0 اندوخته طرح و توسعه

00 -- 0 سایر اندوخته ها

00 -- 0 كاهش)افزایش( سرمایه از محل زیان)سود( انباشته

)270,000()270,000( )4( )259,500( سود سهام مصوب مجمع

79,163320,279 56 123,103 سود انباشته در پایان دوره مالی

1911,028 9 208 سود هر سهم پس از كسر مالیات

300,000300,000 0 300,000 سرمایه
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