
 

 

 

 

 

  "سما" سرمایه گذاری مهندسان ایرانشرکت 

 )سهامی خاص( 

 هیات مدیره به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام  گزارش توجیهی

30/11/99 

 در ارتباط با لزوم افزایش سرمایه 

 میلیارد ریال 4ر000ریال به  میلیارد 25/56 از مبلغ

 

 



 ) سهامی خاص ( "سما" سرمایه گذاری مهندسان ایرانگزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت 

 

 گزارش بازرس قانونی درباره گزارش توجیهی هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه

 به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام 

 )سهامی خاص(  سرمایه گذاری مهندسان ایرانشرکت 

 اصالحیه قانون تجارت 161ماده  2در اجرای مفاد تبصره 

 

)سهامی خاص( در  سرمایه گذاری مهندسان ایرانگزارش توجیهی مورخ ............................. هیات مدیره شرکت  -1

ریال که پیوست می  میلیارد 4000میلیون ریال به مبلغ  56ر250 خصوص افزایش سرمایه آن شرکت از مبلغ

رش توجیهی مزبور با هیات مدیره شرکت باشد، مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته اشت. مسئولیت گزا

 است.

 سود انباشته توجه صاحبان سهام را به این نکته معطوف می دارد که پیشنهاد افزایش سرمایه هیات مدیره، از محل -2

آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران، صرفاً به منظور اصالح ساختار مالی و ایجاد شرایط الزم جهت اخذ ،

 بانکها میباشد. تسهیالت از

براساس رسیدگی های انجام شده، به نظر این موسسه، گزارش هیات مدیره در توجیه افزایش سرمایه پیشنهادی  -3

 به گونه ای مناسب تهیه شده است. 

 

 

 موسسه حسابرسی ابرار اندیشان 

 زاداهلل فتحی   حمید طبایی زاده فشارکی    

 800584عضویت  شماره  800503شماره عضویت            

 

 

 



 ) سهامی خاص ( "سما" سرمایه گذاری مهندسان ایرانگزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت 

 باسمه تعالی

 

 شرکت سرمایه گذاری مهندسان ایران ) سهامی خاص (

 میلیارد ریال 4000ریال به  میلیارد 25/56زارش توجیهی افزایش سرمایه از گ

با عرض خیر مقدم و سپاس از حضور سهامداران محترم و دیگر حضار در مجمع عمومی فوق العاده صاحبان 

اصالحیه قانون تجارت و اساسنامه شرکت ، گزارش توجیهی افزایش سرمایه  161ماده  2تبصره  سهام، در اجرای مفاد

از  میلیارد ریال 4000 به ریال میلیارد 25/56 ) سهامی خاص ( از مبلغ "سما"شرکت سرمایه گذاری مهندسان ایران 

جبران مخارج به شرح  و وجه نقدمحل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران به منظور جلوگیری از خروج 

 ارائه میگردد.به تصویب هیات مدیره رسیده است، 18/11/99که در جلسه شنبه پیوست 

 

اعضای هیات مدیره و 

 مدیر عامل

 امضاء        به نمایندگی از   سمت             

   شرکت آبادگران ساحل دریا  رئیس هیات مدیره  نجمی هاشمی فشارکی

   ) سهامی خاص ( "شمسا"شرکت مدیریت ساختمان   هیات مدیره  نایب  شاهرودییوسف صفار 

   ( عام) سهامی  سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزاتشرکت   هیات مدیره  عضو   حمید ترحمی

   () سهامی عام   کیسونشرکت   عضو هیات  مدیره  علیرضا عالم زاده

   توسعه معدنی و صنعتی صبانورشرکت   عضو هیات مدیره    رضا درویش 

     )خارج از اعضاء(مدیرعامل   محمد حسن همت 
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 مشخصات شرکت -1

 موضوع فعالیت -1-1

بنیة اساسنامه ،سرمایه گذاری در شرکتها ، طرح ها و مجتمع های مسکونی و سایر ا 2مطابق ماده 

 مرتبط با زندگی شهری، طرح های تولیدی، صنعتی ، توسعه ، راه اندازی و بهره برداری از 

این گونه واحدها، ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور و مبادرت به انجام کلیه 

 یات  مجاز فنی، مهندسی و بازرگانی در ارتباط با موضوع شرکت می باشد.عمل

 تاریخچه  -1-2

به صورت  22/9/1374) سهامی خاص ( در تاریخ  "سما"شرکت سرمایه گذاری مهندسان ایران 

در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر  118320شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره 

 تجاری تهران به ثبت رسیده و مرکز اصلی شرکت در تهران است.

 شخص حقوقی می باشد. 79شخص حقیقی و  2007تعداد کل سهامداران در حال حاضر بالغ بر  -1-3

 هامداران عمده بشرح زیر می باشند:ال حاضر سدر ح

 نوع شخصیت                 

 شماره ثبت          درصد   تعداد سهام  حقوقی                                               شرح                      

 119869  56/16  9ر314ر339 سهامی عام شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

 128492  09/10    5ر673ر572 سهامی خاص                شرکت مدیریت ساختمان شمسا

 29247  36/2  1ر324ر599 سهامی عام               شرکت گروه صنعتی و معدنی امیر

 145673  31/2  1ر299ر999 سهامی خاص                شرکت آراسته معدن

 9511  27/2  1ر274ر999 سهامی خاص             فوالدصندوق حمایت بازنشستگی کارکنان 

 22543  46/1                822ر074سهامی عام                             شرکت کیسون

  85760  27/1  716ر151 سهامی خاص              شرکت فوالد متیل 

 _      9  /28         5ر221ر092    سهامدار( 70سایر سهامداران حقوقی )

     4/54   30ر603ر175    سهامدار( 2007سایر سهامداران حقیقی ) 

  100         56ر250ر000                    
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 اعضای هیات مدیره و مدیر عامل  -4-1

 اعضای حقوقی و حقیقی هیات مدیره و  25/10/1398 مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  بةمصوبا توجه به 

 سمت های آنان بشرح زیر می باشد :

 سمت در هیات مدیره                                نام نماینده          اعضای هیات مدیره و مدیر عامل   

 رئیس هیات مدیره              آقای نجمی هاشمی فشارکی   شرکت آبادگران ساحل دریا )سهامی خاص(

 رئیس هیات مدیرهنایب         یوسف صفار شاهرودیآقای    خاص( شرکت مدیریت ساختمان شمسا )سهامی

 هیات مدیزه عضو                 حمید ترحمیآقای  (عام) سهامی  سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزاتشرکت 

 هیات مدیره  عضو                علیرضا عالم زادهآقای       )سهامی عام(کیسونشرکت 

  هیات مدیره عضو                  رضا درویشآقای    توسعه معدنی و صنعتی صبانور شرکت 

  مدیر عامل )خارج از اعضاء(          محمد حسن همت

 مشخصات حسابرس / بازرس قانونی  -1-5

و خدمات مالی ابرار اندیشان ، موسسه حسابرسی  25/10/1398براساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

 عنوان حسابرس و بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب شدند.به 

 سرمایه  -1-6

ریالی است که  1ر000هزار سهم   56ر250 میلیون ریال منقسم به 56ر250 آخرین سرمایه ثبت شده شرکت مبلغ

 به ثبت رسیده است . آخرین تغییرات سرمایه شرکت به شرح زیر بوده است:  1396در سال 

  محل تامین افزایش سرمایه   میزان سرمایه               سال

 میلیون ریال                  

 آورده نقدی                 1ر100      1374

 آورده نقدی                 3ر300     1375

 مطالبات و آورده نقدی    5ر500     1376

 مطالبات و آورده نقدی    7ر500     1377

 مطالبات و آورده نقدی    22ر500   1385

 مطالبات و آورده نقدی    33ر750   1389

  مطالبات و آورده نقدی    50ر000   1394

 مطالبات و آورده نقدی    56ر250   1396
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 وضعیت مالی شرکت بصورت خالصه      -7-1

شرکت ، به شرح ترازنامه ، صورت سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد حسابرسی شده سه سال مالی اخیر 

 زیر می باشد :

 تراز نامه

شرکت سرمایه گذاری مهندسان ایران سما ) سهامی خاص (

حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی نشدهحسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی نشده

شرح

سال مالی 

منتهی به 

1399/6/31

سال مالی منتهی 

به 1398/6/31 

تجدید ارائه شده

سال مالی 

منتهی به 

شرح1397/6/31

سال مالی 

منتهی  به 

1399/6/31

سال مالی 

منتهی به 

1398/6/31

سال مالی 

منتهی به 

1397/6/31

بدهی های جاری:دارایی های جاری:

521101178موجودی نقد
پرداختنی های تجاری و 

غیر تجاری
7,48355,74640,610

سرمایه گذاری های کوتاه 

مدت
110110110مالیات پرداختنی4,009877

دریافتنی های تجاری و 

غیر تجاری
10,80911,51911,575سود و سهام پرداختنی55,459113,435113,788

22,220157,198157,198پیش دریافتها260,568112,203111,389پروژه های ساخت امالک

40,622224,573209,493جمع بدهی های جاری 1,2141,0441,044 پیش پرداختها

بدهی های غیر جاری :321,771226,870226,406جمع دارائی های جاری
ذخیره مزایای پایان خدمت 

کارکنان
2,1681,6491,012

2,1681,6491,012جمع بدهی های غیر جاری 

2,168226,222210,505جمع بدهی ها دارایی های غیر جاری

حقوق صاحبان سهام: 223,9583,9933,993سرمایه گذاری های بلند مدت 

56,25056,25056,250سرمایه 283655دارائیهای نامشهود

3,7553,7553,755اندوخته قانونی 4,03037,03537,129دارائیهای ثابت مشهود

(2,927)(18,292)446,992سود و)زیان( انباشته 228,01641,06441,177جمع دارائیهای غیر جاری

506,99741,71357,078جمع حقوق صاحبان سهام 

549,787267,934267,583جمع دارائیها
جمع  بدهی ها و حقوق 

صاحبان سهام
549,787267,935267,583

ارقام به میلیون ریال
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 صورت سود و زیان و حساب سود ) زیان ( انباشته

 ) سهامی خاص ( "سما"شرکت سرمایه گذاری مهندسان ایران 

 

ارقام به میلیون ریال
حسابرسی شدهحسابرسی شدهحسابرسی نشده

شرح

سال مالی منتهی 

به 1399/6/31

سال مالی منتهی به 

1398/6/31 

سال مالی منتهی به 

1397/6/31

220,7485202,510درآمدهای عملیاتی

__(40,974)بهای تمام شده درآمد های عملیاتی

179,7745202,510سود )زیان( ناخالص

(3,225)(12,477)(24,486)هزینه های فروش ، اداری و عمومی 

(715)(11,957)155,288سود)زیان( عملیاتی

(2)(4)(142)هزینه های مالی

5(3,404)310,063سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی 

(3,408)3

(712)(18,773)465,209زیان خالص

(712)(15,365)465,208سود)زیان( خالص

3,278982(18,293)سود)زیان( انباشته ابتدای سال 

(3,197)75351تعدیالت سنواتی

سود)زیان( انباشته ابتدای سال-

(2,215)(2,927)(18,217)تعدیل شده

(2,927)(18,292)446,991سود)زیان( انباشته پایان سال

گردش حساب سود)زیان ( انباشته
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 تشریح طرح افزایش سرمایه  -2

 هدف از انجام افزایش سرمایه  -2-1

در نظر دارد به منظور جلوگیری از خروج وجوه نقد و پیشبرد سریع پروژه های  هیات مدیره

ریال افزایش دهد. گفتنی  میلیارد 4000ریال به  میلیارد 25/56از طی سه سال سرمایه را شرکت 

است در صورت عدم انجام افزایش سرمایه ، کمبود نقدینگی در شرکت منجر به اخذ تسهیالت و 

و توقف پروژه ها  در نتیجه باعث افزایش در هزینه های مالی و پیرو آن کاهش سود آوری 

 خواهد شد.

 سرمایه گذاری مورد نیاز و منابع تامین آن  -2-2

تهیه شده، وجوه مورد نیاز تا  1397جی پروژه کالرآباد که در آبان ماه براساس طرح امکان سن

میلیارد ریال می باشد که با در نظر گرفتن نرخ تورم سالهای اخیر و  2ر770تکمیل پروژه مبلغ 

افزایش هزینه ها پیش بینی می شود مبلغ مورد نیاز برای تکمیل پروژه های شرکت حداقل مبلغ 

 اشد.میلیارد ریال ب 4ر000

خالص ارزش فعلی، نرخ بازده داخلی و دوره بازگشت سرمایه براساس طرح امکان سنجی فوق 

 به شرح صفحات بعد به استحضار میرسد.

طی زمان معقول سه ساله معادل کل مبلغ سرمایه گذاری مورد نیاز برای تحقق اهداف یاد شده 

 خواهد بود:بشرح زیر و منابع تامین آن  چهارهزار میلیارد ریال مبلغ 

        ل میلیارد ریا               

  300                 تامین از محل فروش رستوران و زمین پارکینگ

   300                 تامین از محل عملیات جاری شرکت

  1000             تامین نقدینگی از محل پیش فروش واحدهای اقامتی هتل و یا تهاتر

 400               سایر دارائیها و عملیات جاریتامین نقدینگی از محل فروش 

  2000               تامین نقدینگی از محل آورده نقدی سهامداران

                4ر000                     

کار نسبت به انتقال سند  ضمنا با عنایت به اینکه براساس شرایط قرارداد واگذاری زمین پروژه ، پس از اخذ پایان

ل امکان پذیر نبوده و در صورت اخذ تسهیالت ترسمی مالکیت اقدام خواهد شد اخذ تسهیالت با وثیقه ملکی محل ه

 از سایر راهها هزینه باالیی را به شرکت تحمیل خواهد کرد.
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بهره برداری رسیده که موجب فاز اول بزرگراه تهران شمال به ، 4عالوه بر فازهمانگونه که مستحضر می باشید 

م بزرگراه در چند وجهش قیمتی امالک و مستغالت شمال کشور گردید اکنون با بهره برداری از فازهای دوم و س

سال اینده انتظار افزایش شدید قیمتها در شمال کشور میباشد با این حساب بر طبق برنامه ریزیها با راه اندازی پروژه 

جوه مورد نیاز از محل پیش فروش در مرحله آخر خواهد بود در اینصورت پیش بینی تامین نقدینگی بخشی از و

میشود که پس از ساخت هتل سیکاس از محل فروش سایر واحدهای اقامتی براساس قیمت های زمان پایان ساخت 

 و همچنین از محل بهره برداری هتل ارزش فوق العاده ای را نصیب شرکت خواهدنمود.

 رح تشریح جزئیات ط -2-3

 جزئیات طرح موضوع افزایش سرمایه پیشنهادی به شرح زیر است :

 تکمیل پروژه کالرآباد  -1-3-2

طبقه  11متر مربع در   37ر668 متر مربع با زیر بنای ناخالص 17483این پروژه در زمینی بمساحت 

 در حال احداث می باشد. 

بوده است که بعد از حدود سه سال و با مشارکت شرکت های آبادگران  1376شروع پروژه از سال  

به دلیل عدم تامین  1382درصد پیشرفت داشت و در سال  10ایران، نارگان، سازه ، کیسون در حدود 

با مشارکت شرکت  1391سال توقف در مهر ماه  9نقدینگی الزم پروژه متوقف شد .پس از حدود 

رمایه گذاری توسعه معادن و فلزات و پیش فروش بخشی از واحدها پروژه راه اندازی مجدد شد. س

درصد برخوردار  27از پیشرفتی حدود  و سقف طبقات تکمیل شده وو در حال حاضر اسکلت فلزی 

 است.

ا میلیارد ریال ت 4000براساس برآوردها پیش بینی می شود که این پروژه نیاز به نقدینگی حدود 

 تکمیل آن داشته باشد.

میلیارد ریال جمع کل  150حدود تاکنون بمیزان طبق دفاتر هزینه با احتساب هزینه های انجام شده 

 حاصل از فروش مبلغمیلیارد ریال میگردد. پیش بینی می شود که  4150قیمت تمام شده پروژه 

سال آینده در نظر  سه ه را نیز زمان اتمام پروژمیلیارد ریال باشد.اگر  6000 حداقل بمیزان پروژه

 .مناسبی را خواهد داشتبگیریم بازده سالیانه 

ماه به پایان رسیده و آماده  36چنانچه این نقدینگی تامین شود می توان گفت که پروژه ظرف مدت 

 بهره برداری باشد.

 



 ) سهامی خاص ( "سما" سرمایه گذاری مهندسان ایرانگزارش توجیهی افزایش سرمایه شرکت 
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نقدینگی ، بخش شمالی این پروژه  فقدانپروژه به دلیل  پس از وقفه ای کوتاه در ادامه ساخت این 

ولی بدلیل جهش قیمت ها سازنده از ادامه مجدداً شروع گردید  بصورت مشارکت 96نیز در سال 

و در تاریخ  تمام شده بود( 31/6/92) بخش جنوبی پروژه در سال مالی منتهی به  اجرا انصراف داد

 است .اجرا شده  دیوارهای داخلی و خارجی %80و  تهیه این گزارش اسکلت بتنی

 بر طبق دفاتر 31/6/99سال مالی منتهی به  تا این پروژه هزینه های انجام شده  در بخش شمالی

 .می باشدریال  میلیارد 283/41مبلغ 

در حال حاضر پیش نویس قرارداد جهت ادامه اجرای پروژه بصورت دستمزدی تهیه شده و بزودی 

 خواهد شد. اجرا آغاز

 میلیارد ریال باشد. 50پیش بینی می شود جهت تکمیل این پروژه نیز نیاز به حدود 
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براساس برآوردهای صورت گرفته و پیش فروش های انجام شده جهت پروژه کالرآباد برآورد فروش 

ریال می باشد و پیش بینی قیمت تمام شده  میلیارد  5/0واحدهای اقامتی جهت هرمتر مربع بصورت میانگین 

سال سود  سهمیلیون ریال می باشد. که در صورت تامین مخارج آن ظرف مدت  100آن جهت هر متر مربع 

 حاصل خواهد  شد.پروژه مناسبی از فروش 

 نتیجه گیری و پیشنهاد  -4

با توجه و  ها ینه های پروژهبا توجه به ضرورت انجام افزایش سرمایه خصوصاً جهت تامین مالی بخشی از هز

، هیات مدیره پیشنهاد می کند  بدلیل نداشتن سند مالکیت امکان پذیر نیستاخذ تسهیالت از بانکها  به اینکه

 چندطی بشرح گفته شده ریال  میلیارد 4000ریال به  میلیارد  25/56 مجمع محترم با افزایش سرمایه از مبلغ

 موافقت نمایند.مرحله 

 

 

 هیات مدیره  -با احترام

 


