
) عام سهامي( الوند مسکن  گذاری سرمايه شرکت
 زيان و سود صورت

1399 شهريور 31 به منتهی مالی سال

 به منتهی  مالی سال به منتهی مالی سال

1399/06/311398/06/31يادداشت
 ريال ميليون ريال ميليون

5504,853265,791عملياتی درآمدهای
(115,240)(207,242)6 عملياتی درآمدهای شده تمام بهای
297,611150,551ناخالص سود

(22,796)(36,819)7عمومی و اداری ، فروش های هزينه
812,7099,499درآمدها ساير
(10,957)(10,989)9ها هزينه ساير
262,512126,297عملياتی سود

(10,072)(17,958)10 مالی های هزينه
1125,59935,038عملياتی غير  های هزينه و درآمدها ساير 

270,153151,263 ماليات  از قبل سود
درآمد بر ماليات 

(5,232)(8,966)26جاری سال
(2,026)0قبل سال

(8,966)(7,258)
261,187144,005 خالص سود
:هرسهم پايه سود

501257ريال - سهم هر عملياتی سود
2156ريال - سهم هر عملياتی غير )زيان( سود
12522313ريال -هرسهم پايه سود

. است مالي هاي صورت پذير نا جدايی بخش ، توضيحي هاي يادداشت
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) عام سهامي( الوند مسکن  گذاری سرمايه شرکت
مالی وضعيت صورت

1399 شهريور 31 تاريخ در

1399/06/311398/06/31يادداشت
 ريال ميليون ريال ميليون

ها دارايی
 جاری غير های دارايی
139,90111,275مشهود ثابت های دارايی
1433,32965,913امالک ساخت برای شده نگهداری های زمين

1534,27833,914 نامشهود های دارايی 
1654,54978,384مدت بلند های دريافتنی

132,057189,486جاری غير های دارائی جمع
جاری  هاي دارايی

1736,49716,830 ها پرداخت پيش 
18713,641504,979امالک موجودی
16137,052130,713ها دريافتنی ساير و تجاری های دريافتنی
19155,06680,144مدت کوتاه گذاری سرمايه

2044,32619,638نقد موجودی
1,086,582752,304جاری های دارايی جمع

1,218,639941,790 ها دارايی جمع
ها بدهی و مالکانه حقوق
مالکانه حقوق
21500,000500,000 سرمايه
2247,01633,955 قانونی اندوخته

425,256198,630 انباشته  سود
972,272732,585مالکانه حقوق جمع
ها بدهی
: جاری غير های بدهی

29,694-23مدت بلند مالی تسهيالت
2420,89715,844 کارکنان خدمت پايان مزايای ذخيره
20,89745,538جاری غير های بدهی جمع
 جاری های بدهی

2549,46152,371ها پرداختنی ساير و تجاری های پرداختنی
2613,27011,039 پرداختنی ماليات 

272,74130,619 پرداختنی سهام سود
24159,74069,139 مالی تسهيالت

28258499ها دريافت پيش
225,470163,667جاری های بدهی جمع
246,367209,205ها بدهی جمع

1,218,639941,790ها بدهی و مالکانه حقوق جمع

. است مالي هاي صورت پذير نا جدايی بخش ، توضيحي هاي يادداشت
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) عام سهامي( الوند مسکن  گذاری سرمايه شرکت
مالکانه حقوق در تغييرات صورت

1399 شهريور 31 به منتهی مالی سال

کل جمعانباشته سودقانونی اندوختهجريان در سرمايه افزايشسرمايه

ريالريالريالريالريال

1397/07/01300,000170,79626,755133,825631,376 در مانده
1398/06/31 به منتهی مالی سال در مالکانه حقوق تغييرات

144,005144,005---1398/06/31 سال به منتهی مالی سال خالص سود
(72,000)(72,000)--مصوب سهام سود

200,000---200,000سرمايه افزايش
(170,796)--(170,796)- جريان در سرمايه افزايش

-(7,200)7,200-- قانونی اندوخته به تخصيص
33,955198,630732,585-1398/06/31500,000 در  مانده

1399/06/31 به منتهی مالی سال در مالکانه حقوق تغييرات
261,187261,187---1399/06/31 به منتهی مالی سال  خالص سود
(21,500)(21,500)---مصوب سهام سود

-(13,061)13,061- قانونی اندوخته به تخصيص
47,016425,256972,272-1399/06/31500,000 در   مانده

. است مالي هاي صورت پذير نا جدايی بخش ، توضيحي هاي يادداشت
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) عام سهامي( الوند مسکن  گذاری سرمايه شرکت
نقدی های جريان صورت

1399 شهريور 31 به منتهی مالی سال

 به منتهی  مالی سال به منتهی مالی سال

1399/06/311398/06/31يادداشت
ريال ميليونريال 

عملياتي هايفعاليت از حاصل نقدی هایجريان
(8,685)2998,307عمليات از حاصل نقد

0(6,735)درآمد بر ماليات بابت نقدی هایپرداخت
(8,685)91,572عملياتي هايفعاليت از حاصل نقد )خروج( ورود خالص جريان
گذاريسرمايه هايفعاليت از حاصل نقدی هایجريان

847-مشهود ثابت هايدارايي فروش از حاصل نقدی هایدريافت
(4,668)(1,960)مشهود ثابت هايدارايي خريد برای نقدی هایپرداخت
-(572)نامشهود هايدارايي خريد برای نقدی هایپرداخت
49,161168,595مدت کوتاه هايگذاريسرمايه فروش از حاصل نقدی هایدريافت
(80,144)(124,083)مدت کوتاه هايگذاريسرمايه تحصيل برای نقدی هایپرداخت
-20,524 ها گذاری سرمايه ساير سود از حاصل نقدی دريافت
84,630(56,930)گذاريسرمايه هايفعاليت از حاصل نقد ورود )خروج( خالص جريان
مالي تامين هايفعاليت از قبل نقد  ورود خالص جريان
مالي تامين هايفعاليت از حاصل نقدی هایجريان
10,474-سرمايه افزايش بابت نقدی های دريافت
79,20036,000تسهيالت از حاصل نقدی هایدريافت
(52,076)(32,393)تسهيالت اصل بابت نقدی هایپرداخت
(18,870)(7,383)تسهيالت سود بابت نقدی هایپرداخت
(63,159)(49,378)سهام سود بابت نقدی هایپرداخت
(87,631)(9,954)مالي تامين هايفعاليت از حاصل نقد )خروج( خالص جريان
(11,686)24,688نقد موجودی در )کاهش( افزايش خالص
19,63831,324سال ابتدای در نقد موجودی مانده
44,32619,638سال پايان در نقد موجودی مانده

304261118,731 نقدی غير معامالت

است مالی هایصورت ناپذيرجدايی بخش ،توضيحی هایيادداشت
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) عام سهامي( الوند مسکن  گذاری سرمايه شرکت
مالی های صورت توضيحی های يادداشت

1399 شهريور 31 به منتهی مالی سال

عملياتی های درآمد5-

يادداشت
به منتهی  مالی سال

1399/06/31
به منتهی  مالی سال

1398/06/31
 ريال ميليون ريال ميليون

1501,630265,791-5 فروش آماده ساختمانی واحدهای فروش
-23,223-5 پيمانکاری های فعاليت از حاصل درآمد

504,853265,791

.باشد می )مربع متر 6.628 ميزان به  سهند جديد پروژه مسکونی واحدهای( رفته فروش واحدهای متراژ افزايش از ناشی عمدتا قبل مالی سال به نسبت عملياتی درآمد افزايش

 فروش آماده ساختمانی واحدهای فروش درآمد5-1-

1398/06/31  به منتهی مالی سال 1399/06/31  به منتهی مالی سال

مبلغمتراژواحد تعدادمبلغمتراژواحد تعداد
ريال ميليونمربع مترواحدريال ميليونمربع مترواحد

 شده تکميل ساختمانی واحدهای
---726,628421,133 سهند پروژه مسکونی واحدهای
1036877,63424813175,734خاتم پروژه تجاری واحدهای
1232,863514215,202 فرمانيه پروژه مسکونی و تجاری واحدهای
898039,057---جم پروژه مسکونی واحدهای
682535,798---پونه پروژه مسکونی واحدهای

837,019501,630432,760265,791

-5-1-1
به و تعيين ، )عام سهامی - مسکن گذاری سرمايه گروه (مادر شرکت و شرکت مديره هيات تصويب و فروش کميسيون پيشنهاد اساس بر ساختمانی واحدهای واگذاری شرايط و فروش های نرخ

.شود می گذارده اجرا مورد

)ريال ميليون به مبالغ(پيمانکاری های فعاليت از حاصل درآمد5-2-
1398/12/29  به منتهی مالی سال

 تا درآمدانباشته پروژه نام
1399/06/31

وضعيت صورت مبلغ
شده تاييد های

شده تمام بهای
تا انباشته

1399/06/31
شده تمام بهای شده شناسايی درآمد

خالص نا سود پيمان

3,2233,2232,3903,2232,390833الوند و سهند پروژه جهت برق پست احداث
3,2233,2232,3903,2232,390833

6) يادداشت(

رفته فروش رفته فروش و فروش قابل متراژ5-3-

به منتهی مالی سال1398/7/1 تا فروش قابل
باقيماندهتا 1399/06/311399/06/31

مربع مترمربع مترمربع مترمربع مترمربع متر
 شده تکميل ساختمانی واحدهای
2,6481,7123682,080568 خاتم پروژه تجاری واحدهای
-3,3713,348233,371 فرمانيه پروژه مسکونی - تجاری واحدهای
-2,055-2,0552,055جم پروژه  مسکونی واحدهای
-825-825825پونه پروژه  مسکونی واحدهای
6,6286,6280-6,628سهند پروژه  مسکونی واحدهای
6,650---6,650الوند پروژه  مسکونی واحدهای
7,920---7,920 همدان شکريه پروژه  مسکونی واحدهای
25,810---25,810الهيه سرو پروژه  مسکونی واحدهای
5,244---5,244 پور فردين پروژه مسکونی - تجاری واحدهای
17,400---17,400 قم طمطراق پروژه  مسکونی واحدهای
1,769---1,769چالوس بام پروژه  مسکونی واحدهای
1,351551-1,9021,351کوثر پروژه تجاری واحدهای

82,2229,2917,01916,31065,912
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) عام سهامي( الوند مسکن  گذاری سرمايه شرکت
مالی های صورت توضيحی های يادداشت

1399 شهريور 31 به منتهی مالی سال

 شده فروخته امالک شده تمام بهای و درآمد ای مقايسه جدول5-4-

ناخالص سودشده تمام بهایفروش درآمد
به ناخالص سود درصد
فروش درآمد

ريال ميليونريال ميليونريال ميليون

:شده تکميل ساختمانی  واحدهای
77,63430,65946,97561خاتم پروژه تجاری واحدهای
2,8632,49836513فرمانيه پروژه مسکونی - تجاری واحدهای
421,133171,695249,43859سهند پروژه مسکونی واحدهای

501,630204,852296,77859
: پيمانکاری فعاليت
3,2232,39083326 برق پست احداث

504,853207,242297,61159
6) يادداشت(5) يادداشت(

اشخاص وابستگی تفکيک به عملياتی درآمد5-5-
1398/06/31 به منتهی مالی سال1399/06/31  به منتهی مالی سال
کل به نسبت درصدمبلغکل به نسبت درصدمبلغ

تکميل درصدريال ميليونتکميل درصدريال ميليون

504,853100265,791100اشخاص ساير
504,853100265,791100

 عملياتی های درآمد شده تمام بهای6-

تا انباشته
1399/06/31

به منتهی مالی سال
1399/06/31

به منتهی مالی سال
1398/06/31

ريال ميليونريال ميليونريال ميليون
 شده تکميل واحدهای

136,56730,65955,189خاتم پروژه تجاری واحدهای
79,9822,4983,425فرمانيه پروژه مسکونی - تجاری واحدهای
27,948-55,066جم پروژه مسکونی واحدهای
28,678-28,678پونه پروژه مسکونی واحدهای
-171,695-سهند پروژه مسکونی واحدهای

300,293204,852115,240
پيمانکاری های فعاليت

-2,390-سهند برق پست احداث پروژه
300,293207,242115,240
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) عام سهامي( الوند مسکن  گذاری سرمايه شرکت
مالی های صورت توضيحی های يادداشت

1399 شهريور 31 به منتهی مالی سال

:است زير شرح به رفته فروش شده تکميل ساختمانی واحدهای شده تمام بهای6-1-

يادداشت

 به منتهی مالی سال
1399/06/31

به منتهی مالی سال
1398/06/31

ريال ميليونريال ميليون
221,521103,513مصرفی مصالح و مواد ، زمين

21,81618,788مستقيم دستمزد
168,21570,654سربار

411,552192,955سال طی ساخت های هزينه جمع
1324,335223,581-18سال ابتدای ساخت جريان در امالک
(324,335)(514,079)1-18 سال پايان درجريان امالک
221,80892,201سال طی شده تکميل کار شده تمام بهای

2155,049178,088-18سال ابتدای شده تکميل ساختمانی واحدهای
(155,049)(172,005)2-18 سال پايان در شده تکميل ساختمانی واحدهای

204,852115,240

به قبل مالی درسال مربع متر 2.760از( رفته فروش واحدهای متراژ افزايش از ناشی قبل سال به نسبت رفته فروش امالک شده تمام بهای افزايش 6-1-1-
.باشد می ) جاری سال در مربع متر 7.019
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) عام سهامی ( الوند مسکن گذاری سرمايه شرکت
مالی های صورت توضيحی های يادداشت

1399 شهريور 31 به منتهی مالی سال
 تکميل و تکميل دست در های پروژه واحدهای شده تمام بهای - 2-6

) ريال ميليون به مبالغ(
                 پروژه                                                                  شرح 

شناورفرمانيهکوثرخاتمچالوسسروشکريهپور فردينطمطراقالوندسهند

72722454080257157438351واحد کل تعداد
-633235------72 رفته فروش واحد تعداد

-303030------40داد قرار اوليه دريافت
168,482198,59190,89588,59841,89392,017105,503174,92065,05238,2272,390تکميل و ساخت انباشته مخارج
-27,146-------2,0842084زمين تحصيل با مرتبط مخارج

171,696200,67590,89588,59841,89392,017105,503174,92065,05265,3732,390ترازنامه تاريخ تا شده تحمل مستقيم غير و مستقيم مخارج کل
-----4,0951,084,356283,452285,7231,071,599- تکميل جهت آتی مخارج

171,696204,7701,175,251372,050327,6161,163,616105,503174,92065,05265,3732,390 برآوردی شده تمام بهای
421,13373,1501,840,000629,2802,451,950318,420620,696121,858100,5823,223 فروش برآورد

6,6286,65017,4005,2447,92025,8101,7692,6481,9023,539105مفيد متراژ
2631687141456066341823مربع هرمتر برآوردی شده تمام بهای

136,56779,9812,390------171,696ترازنامه تاريخ تا رفته فروش شده تمام بهای کل
485,51253,534103,4453,223------421,133نامه تراز تاريخ تا رفته فروش های واحد واگذاری درآمد کل

485,51253,534103,4453,223------421,133ترازنامه تاريخ تا رفته فروش های واحد موثر درآمد کل
100100100100100--10098724فيزيکی پيشرفت درصد

-407,85653,534100,582------ قبل مالی سال پايان تا شده شناسايی موثر درآمد
-105,90877,484-------قبل مالی سال پايان تا شده شناسايی شده تمام بهای

از 1399/06/31به منتهی مالی سال شده شناسايی شده تمام بهای
جريان در کار محل

----------2,390

از 1399/06/31به منتهی مالی سال شده شناسايی شده تمام بهای
شده خريداری و شده تکميل کار محل

171,696------30,659-2,497-

2,8633,223-77,634------421,133 سال طی شده شناسايی درآمد
-----200,67590,89588,59841,89392,017-سال پايان جريان در کار
--105,50347,35519,148------سال پايان شده تکميل کار
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) عام سهامي( الوند مسکن  گذاری سرمايه شرکت
مالی های صورت توضيحی های يادداشت

1399 شهريور 31 به منتهی مالی سال

 به منتهی مالی سال عمومی و اداری ، فروش های هزينه7-
1399/06/31

به منتهی  مالی سال
1398/06/31

 ريال ميليون ريال ميليون
28,72719,997 کارکنان  مزايای و  حقوق

3,1372,799 ماموريت العاده فوق و کار اضافه

7,6088,407کارفرما سهم بيمه و مرخصی،خدمت بازخريد

5,789292رفته فروش واحدهای انتقال و نقل ماليات و ثبت حق 

-5,232 بيمه حساب مفاصا اخذ جريمه

3,5431,179مشهود نا و مشهود ثابت دارائيهای استهالک

2,5412,090 حسابرسی الزحمه حق

2,1141,660کارکنان هزينه

1,378313 نقليه وسايل و آالت ماشين نگهداری و تعمير هزينه

368217 مديره هيات پاداش

5491,301 ها سيستم پشتيبانی و قراردادی خدمات هزينه

7,3167,136ها هزينه ساير

68,30245,391 کل جمع

(22,595)(31,483) ساخت جريان در های پروژه به ها هزينه تسهيم
36,81922,796

.باشد می خدمات و دستمزد و حقوق ساالنه افزايش از ناشی عمدتا کارکنان مزايای و حقوق افزايش7-1-

سهم و يافته انتقال آنها مالکيت اسناد که است واحدهايی به مربوط رفته فروش واحدهای انتقال و نقل ماليات و ثبت حق 7-2-
.باشد می مالک و شرکت بين محاسبه بالمناصفه واحدها انتقال و نقل

حساب مفاصا اخذ ، نارون ساختمان و زمين صندوق و شرکت مابين  فی 1105 شماره قرارداد 1 تبصره ج بند 14 ماده طبق7-3-
.باشد می شرکت عهده بر اجتماعی تامين

درآمدها ساير8-
يادداشت

 به منتهی مالی سال
1399/06/31

به منتهی  مالی سال
1398/06/31

 ريال ميليون ريال ميليون
-11,054-8 شده واگذار واحدهای متراژ اختالف
11,6057,997بتن فروش
1,399-کارگزاری درآمد
50103ساير

12,7099,499

-8-1
اسناد طبق مشتريان به شده تحويل واحدهای واقعی متراژ تفاوت بهای به مربوط متراژ اختالف درآمد ريال ميليون 1.054 مبلغ

.باشد می فروش قراردادهای در مندرج متراژ با مالکيت
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) عام سهامي( الوند مسکن  گذاری سرمايه شرکت
مالی های صورت توضيحی های يادداشت

1399 شهريور 31 به منتهی مالی سال

ها هزينه ساير9-

 به منتهی مالی سال
1399/06/31

به منتهی  مالی سال
1398/06/31

 ريال ميليون ريال ميليون
10,9478,563رفته فروش بتن شده تمام بهای

1,840-متراژ اختالف
42554 ساير

10,98910,957

مالی های هزينه10-

يادداشت
 به منتهی مالی سال

1399/06/31
به منتهی  مالی سال

1398/06/31
 ريال ميليون ريال ميليون

223,93213,429-23مالی تسهيالت سود هزينه
-12 مالی های هزينه ساير
(3,357)(5,986)ساخت جريان در های پروژه سهم

17,95810,072

.گردد می تسهيم ها پروژه به ساخت جريان در واحدهای در شده انجام های هزينه نسبت به مالی های هزينه10-1-

 عملياتی غير های هزينه و درآمدها ساير11-

يادداشت
به منتهی مالی سال

1399/06/31
به منتهی  مالی سال

1398/06/31
 ريال ميليون ريال ميليون

15,4925,873-20 بانکی های سپرده سود
115,03223,615-11ها گذاری سرمايه از حاصل سود

1,3451,109)خاتم تجاری واحدهای(امالک اجاره درآمد
840480پيمانکاران و خريداران درآمدتاخير و تعجيل هزينه

0-اسقاطی های دارايی و ضايعات فروش
2,169656 شده واگذار واحدهای انتقال و نقل از حاصل درآمد
766294بتن پمپ اجاره از حاصل درآمد
3,011(45))قلم 3  ( ساير

25,59935,038
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) عام سهامي( الوند مسکن  گذاری سرمايه شرکت
مالی های صورت توضيحی های يادداشت

1399 شهريور 31 به منتهی مالی سال

 سهام فروش از حاصل سود ريال ميليون 1.119 مبلغ شامل ها گذاری سرمايه از حاصل سود ريال ميليون 15.032 مبلغ11-1-
13.913 مبلغ و پارسيان آفرين اعتماد صندوق در گذاری سرمايه محل از سهم  375.000 تعداد به  ها گذاری سرمايه
.باشد می توسعه سهامداری صندوق سود بابت ريال ميليون

 سهم هر پايه )زيان( سود محاسبه مبنای12-

به منتهی مالی سال
1399/06/31

به منتهی  مالی سال
1398/06/31

 ريال ميليون ريال ميليون
262,512126,297عملياتی سود

(8,276)(11,865) اثرمالياتی
250,647118,021

7,64124,966 عملياتی غير سود
2,8991,018 مالياتی جويی صرفه )مالياتی اثر(

10,54025,984عملياتی غير )زيان( سود
261,187144,005ريال - سهم هر سودپايه

1398/12/291398/06/31
500460 ) ريال ميليون ( عادی سهام تعداد موزون ميانگين

.باشد می سهم ميليون 500 تعداد ،سهم هر سود محاسبه برای عادی سهام تعداد موزون ميانگين12-1-
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) عام سهامي( الوند مسکن  گذاری سرمايه شرکت
مالی های صورت توضيحی های يادداشت

1399 شهريور 31 به منتهی مالی سال

-11-1

-12

-12-1
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)عام سهامی( الوند مسکن گذاری سرمايه شرکت

 مالی های صورت توضيحی های يادداشت
1399 شهريور 31 به منتهی مالی سال

 مشهود ثابت های دارايی13-
)ريال ميليون به مبالغ(

جمعآالت ابزارمنصوبات و اثاثهنقليه وسايلنیشام تالآ و تازیهجت تاسيسات  و ساختمان 

 شده تمام بهای
1398/06/312,05717,7883,2202,92134,83260,818 مالی سال ابتدای در مانده

3,4692266892764,669افزايش
(4,000)(3,540)(355)0(105)0 شده واگذار
1398/06/315,52617,9093,2263,45831,36861,487  مالی سال پايان در مانده
422961,960-840602افزايش
1399/06/316,36618,5113,2263,88031,46463,447   مالی ل سا درپايان مانده

 انباشته استهالک
1398/06/3158813,1762,2782,38134,66753,090 مالی سال ابتدای در مانده

42673149183531,100استهالک
(3,978)(3,541)(340)-(97)-شده واگذار
1398/06/3163013,7522,4272,22431,17950,212  مالی سال پايان در مانده

4181,6143737741553,334استهالک
1,04815,3662,8002,99831,33453,546 1399/06/31  مالی سال درپايان مانده
1399/06/315,3193,1444268821309,901  مالی سال درپايان دفتری مبلغ
1398/06/314,8964,1577991,23418911,275 مالی سال پايان در دفتری مبلغ

.است گرفته قرار ای بيمه پوشش تحت ريال ميليون 10.608 مبلغ تا ثابت های دارايی13-1-

، ليزری چاپگر شامل عمدتا منصوبات و اثاثه خريد و ) سراميک ترمز مقاومت و چاپر ،اينورتر ، کرين تاور مهاری کمربند شامل( تجهيزان خريد و شرکت اداری ساختمانهای اساسی بازسازی به مربوط عمدتا ثابت های دارايی افزايش13-2-
.باشد می صندلی و کن آبسرد ، سنج تب ، مودم
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)عام سهامي( الوند مسکن گذاری سرمايه شرکت

مالی های صورت توضيحی های يادداشت 

1399 شهريور 31 به منتهی مالی سال

امالک ساخت برای شده نگهداری های زمين14-

1399/06/31 به منتهی مالی سال پايان در ماندهمالی سال طی کاهش  مالی سال طی افزايش1398/06/31 به منتهی مالی سال ابتدای در مانده
ريال ميليونمربع مترريال ميليونمربع مترريال ميليونمربع مترريال ميليونمربع متر

38,01833,329--6,604-38,01826,725الهيه شهرک - اراک در واقع های زمين

--(39,188)(4,606)--4,60639,188چالوس در واقع زمين
42,62465,913-6,604(4,606)(39,188)38,01833,329

.باشد می امالک ساخت جهت گذاری جدول و خاکبرداری ، تسطيح قبيل از مانده باقی های زمين سازی آماده های هزينه بابت مالی سال طی افزايش ريال ميليون 6.604 مبلغ 14-1-
) 18-2-2 يادداشت( .باشد می  مربع متر   527 مساحت به شده تکميل آپارتمان واحد 4 تعداد ازای در شمال مسکن گذاری سرمايه شرکت با مابين فی صورتجلسه و توافق طبق ، چالوس در واقع زمين استرداد بابت از  مالی سال طی کاهش ريال ميليون 39.188 مبلغ به  مربع متر 4.606  مقدار14-2-

)ريال  ميليون به مبالغ( نامشهود های دارايی15-

جمعافزار نرمسرقفلیاالمتياز حق
شده تمام بهای
1397/07/0130533,26780434,376 در مانده
1398/06/3130533,26780434,376 در مانده

573--573افزايش
1399/06/3187833,26780434,949 در مانده

 انباشته استهالک
334334--1398/07/01 در مانده

129129-- استهالک
463463-- 1398/06/31 در مانده

208208-- استهالک
671671--1399/06/31 در مانده
1399/06/3187833,26713334,278 در دفتری مبلغ
1398/06/3130533,26734133,913 در دفتری مبلغ
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) عام سهامي( الوند مسکن  گذاری سرمايه شرکت
مالی های صورت توضيحی های يادداشت

1399 شهريور 31 به منتهی مالی سال

ها دريافتنی ساير و تجاری های دريافتنی16-
 مدت کوتاه های دريافتنی 16-1-

1399/06/311398/06/31يادداشت
 ريال ميليون ريال ميليونتجاری

1163,386170,086-1-16اشخاص ساير - دريافتنی اسناد
 دريافتنی حسابهای
وابسته اشخاص

1270 مسکن گذاری سرمايه گروه شرکت
22,1049,018-1-16شمال مسکن گذاری سرمايه شرکت 
0113غرب مسکن گذاری سرمايه شرکت 

2,2319,131اشخاص ساير
3,2243,224 تاور اجاره تتمه - اراک شهرداری عمران سازمان

-36,482-1-16پور فردين پروژه - اراک شهرداری
41,30015,808-1-16 دريافتنی بيمه و کار انجام حسن

1,3621,422مهر مسکن عمليات - شهرسازی  و راه سازمان
4,5422,825ساير

19,14132,410
182,527202,496

:ميشود کسر
(78,384)(54,549)2-16مدت بلند دريافتنی اسناد

127,978124,112
ها دريافتنی ساير

7,1875,313کارکنان وام
1,8871,288ساير

9,0746,601
137,052130,713

: است زير شرح به شرکت های پروژه تجاری و مسکونی واحدهای خريداران از دريافتنی اسناد16-1-1-

1399/06/311398/06/31 پروژه نام
 ريال ميليون ريال ميليون

1984,519 سپيده
-15,896سهند

141,573156,109خاتم تجاری پروژه
105,986 اراک فرمانيه
6036 کوثر تجاری پروژه
5971,381قم آفتاب
5,0522,055 ساير

163,386170,086

ها يادداشت اين تهيه تاريخ تا که باشد می مشتريان از دريافتی چک فقره 328 به مربوط ، ريال ميليون 163.386 مبلغ به تجاری دريافتنی اسناد مانده16-1-1-1-
. است گرديده وصول آن ريال ميليون   27.133  مبلغ

شرکت با چالوس بام پروژه اجرای در مشارکت حساب تسويه تتمه  بابت عمدتا شمال مسکن گذاری سرمايه شرکت از طلب ريال ميليون 2.104 مبلغ16-1-2-
. 18)-2-2يادداشت(است شده منعکس ها حساب در شرکت دو مابين فی 1397/09/26 مورخ صورتجلسه طبق که باشد می مذکور

شورای با الوند مسکن گذاری سرمايه شرکت مابين فی صورتجلسه طبق که باشد می اراک پور فردين پروژه نظارت حق بابت ريال ميليون 6.482 مبلغ16-1-3-
مسکن گذاری سرمايه شرکت توسط شده اشاره هزينه کار در تسريع جهت به که بوده شهرداری عهده به 1398/07/29 مورخ اراک شهر کالن اسالمی

.است گرديده پرداخت الوند
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) عام سهامي( الوند مسکن  گذاری سرمايه شرکت
مالی های صورت توضيحی های يادداشت

1399 شهريور 31 به منتهی مالی سال

سرمايه شرکت  ، شده انجام کارهای های وضعيت صورت از کارمکسوره انجام حسن مبالغ به مربوط  ريال ميليون 1.300 مبلغ به دريافتنی بيمه و کار انجام حسن16-1-4-
.باشد می مرکزی استان مدارس نوسازی سازمان و پرديس مسکن گذاری

مدت بلند  های دريافتنی16-2-
1399/06/311398/06/31يادداشت

 ريال ميليون ريال ميليونتجاری
154,54978,384-2-16 دريافتنی اسناد

باشد می رفته فروش تجاری و مسکونی واحدهای متقاضيان از دريافتنی اسناد به مربوط ) ريال ميليون 78.384 قبل مالی سال( مدت بلند دريافتنی ريال ميليون 54.549 مبلغ16-2-1-
باشد می )خاتم پروژه در ( اعتباری های فروش اسناد شدن سررسيد از ناشی قبل مالی سال به نسبت آن کاهش و باشد می ترازنامه تاريخ از يکسال از بيشتر آنها سررسيد که
.

می واگذار بانک به ، شرکت حساب به وصول جهت اسناد ، خريدار از چک دريافت از پس .است ماهه 36 اسناد بصورت شرکت فروش سياست ، تجاری واحدهای خصوص در16-2-2-
يادآوری خصوص در ، چک کننده صادر به شفاهی و کتبی اعالم با ، بانک توسط )واخواست( وصول عدم برگ صدور ضمن سررسيد زمان در وصول عدم درصورت .گردند

ضمنا .ميگردد اقدام جرائم و تاخيرات اخذ و قرارداد ابطال يا و وصول به اقدام قانونی مراجع طريق از تمکين عدم صورت در و قرارداد اساس بر متعلقه جرائم و تاخيرات
.نمايد می اقدام خريدار نام به رسمی سند انتقال به نسبت خريداران های بدهی کامل تسويه از پس شرکت

:اند نداشته ارزش کاهش ولی هستند معوق که هايی دريافتی زمان مدت16-2-3-

1399/06/311398/06/31
 ريال ميليون ريال ميليون

52155480روز 90-1
-2435روز 180-90
76505480جمع

6745)روز( زمان مدت ميانگين

، مالکيت اسناد انتقال عدم و اعتباری کيفيت در مالحظه قابل تغيير عدم دليل به ولی هستند معوق گزارشگری سال پايان در که هستند مبالغی شامل تجاری های دريافتنی اين
.هستند دريافت قابل هنوز مبالغ اين و نشده شناسايی ارزش کاهش آنها برای

  ها پرداخت پيش 17-
1399/06/311398/06/31

 ريال ميليون ريال ميليون
-3,030نشانی آتش سيستم خريد بابت قم آتکوب نشانی واتش ايمنی خدمات
-2,737 پروفيل و قوطی خريد بابت شرق فوالد ميامی شرکت
-1,817 ميلگرد خريد بابت آپادانا آهن اصفهان شرکت
1720,9481,089)-1 يادداشت( پيمانکاران کارگاهی بيمه -)اجباری بيمه( اجتماعی تامين

436436ها پروژه انشعابات حق -قم استان برق توزيع شرکت
294391 ها پروژه تلفن االمتياز حق -مرکزی منطقه ايران مخابرات شرکت
317392 سيمان خريد  -انارک سيمان
5467سيمان خريد - ساوه سيمان

1,2152,618مصالح و مواد - پيمانکاران
3535ها پروژه انشعابات حق-وفاضالب  آب شرکت
5,61411,802)قلم 5  ( ساير

36,49716,830

پروانه درخواست سال ماهانه دستمزد حداقل درصد 4حداقل پرداخت( ساختمانی کارگران بيمه قانون 5 ماده اجرای راستای در اجتماعی تامين به پرداخت پيش17-1-
.باشد می شرکت جديد های پروژه       ساختمانی پروانه صدور بابت رسيدگی مورد مالی سال در افزايش .است گرفته صورت)بنا زير سطح متر هر برای ساختمانی

1399/06/311397/06/31يادداشت امالک موجودی18-
 ريال ميليون ريال ميليون

1514,078324,335-18ساخت درجريان امالک

2172,005155,049-18فروش آماده ساختمانی واحدهای

327,55825,595-18ها سايرموجودی
713,641504,979
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) عام سهامي( الوند مسکن  گذاری سرمايه شرکت
مالی های صورت توضيحی های يادداشت

1399 شهريور 31 به منتهی مالی سال

:است زير شرح به شده انجام های وهزينه ها پروژه  نوع تفکيک به ساخت جريان در امالک گردش18-1-
) ريال ميليون به ارقام(

 1399/06/311398/6/31

يادداشت

مسکونی
سهند

 مسکونی
 الوند

مسکونی
شکريه
همدان

سرو مسکونی
الهيه

-تجاری
مسکونی

پور فردين

مسکونی
مسکونیجمعشناور پروژهقم طمطراق

سهند
 مسکونی

 الوند
مسکونی 

پونه
بام مسکونی

چالوس

مسکونی
شکريه
همدان

مسکونی
الهيه سرو

-تجاری
مسکونی

پور فردين

مسکونی
جمعشناور پروژهقم طمطراق

: سال درابتدای مانده
5,626------5,626--4,168-----2,0842,084زمين

210,203---160,097107,38029,4372037,3697,824252312,56270,59831,0157,58481,35919,59750ساخت مخارج
7,752-----7,6052,5232,0032752,951-4,1153,07528827253مالی هزينه

166,296112,53929,7252057,4417,877252324,33573,12133,01813,48584,31019,59750---223,581
-: سال طی افزايش

4,168-------2,0842,084-------زمين
35,32286,67211,97590,28779,80981,6402,138357,84389,49976,36514,91523,3369,8401537,3697,824252229,553-1-18ساخت مخارج
3,357-28827253-5,9861,5921,072278-1781,4641931,5251,3481,378-1-18مالی هزينه

5,40088,13612,16891,81281,15783,0182,138363,82993,17579,52115,19323,33610,1281557,4417,877252237,078

(48,048)-----(48,048)-----------تعديل
171,696200,67541,89392,01788,59890,8953,128688,902166,296112,53928,67859,59829,7252057,4417,877252412,611

:شده تکميل به انتقال

(5,626)------(5,626)--(2,084)------(2,084)زمين
(79,146)-----(56,647)(22,499)--(167,809)(2,390)-----(165,419)ساخت مخارج
(3,504)-----(2,951)(553)--(4,193)------(4,193)مالی هزينه

(171,696)-----(2,390)(174,086)--(28,678)(59,598)-----(88,276)
:سال پايان شده تمام بهای

4,168-------2,0842,0842,084-----2,084-زمين
29,4372037,3697,824252312,562--502,596160,097107,380-194,05241,41290,49087,17889,464-ساخت مخارج
7,605-28827253--9,3984,1153,075-4,5394811,5271,4201,431-مالی هزينه

-200,67541,89392,01788,59890,895-514,078166,296112,539--29,7252057,4417,877252324,335

10). يادداشت(است شده منظور ها پروژه به که باشد می دريافتی مالی تسهيالت مالی هزينه از سهم ريال ميليون 5.986 مبلغ شامل جاری سال مخارج 18-1-1-

. است شده تحويل  برق اداره به و تکميل مذکور های برق پست گزارش مورد  مالی سال طی باشدکه می الوند و سهند پروژه برق پست احداث جهت شده انجام مخارج بابت شناور پروژه18-1-2-
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)عام سهامي( الوند مسکن  گذاری سرمايه شرکت

 مالی  های صورت توضيحی های يادداشت 
1399 شهريور 31 به منتهی مالی سال

)ريال ميليون به ارقام(:است زير شرح به ها پروژه تفکيک به مالی سال طی ساخت مخارج  دهنده تشکيل اقالم 3-1-18-

مخارج نوع

1399/06/31 1398/6/31

فردين پروژهسرو پروژهشکريه پروژهالوند  پروژهسهند پروژه
پور

پروژهپور فردين پروژهسرو پروژهشکريه پروژهچالوس پروژهپونه  پروژهالوند  پروژهسهند پروژهجمعشناور پروژهطمطراق پروژه
طمطراق

جمعشناور پروژه

20,506-7,466-48,2652,0392,690197157,441136-1573,68422,99912021,305-طراحی و مطالعات
2,105-4231,7122-10,7719324211-73534791,5553,2115,166کارگاه برچيدن و تجهيز

122,327-----321,5721,195403717--4769496109سازی محوطه
57,951-----1,28651637041,26038,10612,7976,515533--19138,897کاری نازک

105114-9------23421,0044,8425,9847,71360420,212فنداسيون
21,642-----11,5647031713,3623,6357,3661,4309,211--1,411-کاری سفت

13537,656-4,285--26,43240,48533,513324100,7547,62823,0531372,418---اسکلت
50,029-----24,3253034375,3531,22348432,12522,13514,8943,5959,405-برقی و مکانيکی تجهيزات و تاسيسات

329--64-3016-47413386-11623927113132آالت ماشين اجاره
22,594-1,94113486351-31,48410,7197,2121,872-4097,6991,0168,0207,0897,251 مرکزی دفتر سربار

14,300-4,21412,6775,44425,8664,6044,751757,5633,8167,6226191,02440018135ساير
5,32186,67211,97590,28779,80981,6402,138357,84289,49976,36514,91523,3369,8401537,3697,824252229,553

ها پروژه به مربوط اطالعات ساير 4-1-18-

 شرح
 واحد

گيری اندازه

1399/06/311398/06/31

اداری مسکونیسهند مسکونی
 الوند

شکريه مسکونی
همدان

سرو مسکونی
الهيه

مسکونی-تجاری
پور فردين

مسکونی
اداری مسکونیسهند مسکونیشناور پروژهقم طمطراق

مسکونیپونه پروژه الوند
همدان شکريه

سرو مسکونی
الهيه

مسکونی-تجاری
پور فردين

طمطراق مسکونی
قم

شناور پروژه

7272801364024517272680136402451دستگاه واحد تعداد
4,6689,7447,92012,8845,24417,400359,6209,7448257,92012,8845,24417,40035مربع مترفروش قابل متراژ
139813991400140013991400139913981399139814001400139914001398تاريختکميل زمان برآورد
171,696204,770327,6161,163,616372,0501,175,2512,390173,225156,30428,678225,512307,345372,050502,376315ريال ميليوناوليه برآورد مبلغ
6,92943,76528,678195,787307,140364,609494,49963-4,095285,7231,071,599283,4521,084,356-ريال ميليونتکميل مخارج برآورد

2280-10098138247100967210013درصدتکميل درصد
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)عام سهامي( الوند مسکن  گذاری سرمايه شرکت
 مالی های صورت توضيحی های يادداشت 

1399 شهريور 31 به منتهی مالی سال
فروش آماده ساختمانی واحدهای18-2-

1398/06/311399/06/31

مبلغمتراژواحد تعدادشده واگذار واحدهای شده تمام بهایاضافاتمبلغمتراژواحد تعداد
ريال ميليونمربع متردستگاهريال ميليونتعدادريال ميليونتعدادريال ميليونمربع متردستگاه

:شده تکميل ساختمانی واحدهای
655119,148----655119,148کوثر تجاری
2193675,472212,5401030,6583256847,354خاتم تجاری

---12383111,66712,498فرمانيه مسکونی
151,769105,503--111,24259,598445,905چالوس بام مسکونی
---72171,69672171,696---سهند مسکونی

---12,39012,390--- برق پست احداث - شناور پروژه
392,752155,04999224,19884207,242542,888172,005

.ميباشد شرکت صالح و صرفه نظرگرفتن در و مديره هيئت سياستهای براساس شده تکميل ساختمانی واحدهای گذاری قيمت و )اعتباری يا نقدی(فروش نحوه18-2-1-

واحد 4 تعداد ، 14)-2 يادداشت( ريال ميليون 39.188 مبلغ به مربع متر 4.606 مساحت به چالوس در واقع زمين  عودت ازای در که گرديد مقرر،وشمال الوند مسکن کذاری سرمايه شرکت مابين فی  مورخ صورتجلسه طبق و گزارش مورد مالی سال طی18-2-2-
. است شده الوند مسکن گذاری سرمايه شرکت تحويل ريال ميليون 42.611 مبلغ به مربع متر  527مساحت به شده تکميل آپارتمان

ها موجودی ساير18-3-
1399/06/311398/06/31

 ريال ميليون ريال ميليون
2,2682,802 الکتريکی لوازم 

10,51010,262مصالح ساختماني 
5,9647,866تاسيساتي لوازم 
372800 آالت آهن 

9001,262اقالم ساير
7,5432,603 بچينگ کارگاه کار پای مصالح و مواد موجودی

27,55725,595

 . باشند می ای بيمه پوشش فاقد فروش آماده ساختمانی واحدهای و ساخت جريان در امالک و شده بيمه سوزی آتش از ناشی خطرات مقابل در ريال ميليون 19.144 ارزش تا ها موجودی ساير18-3-1-
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)عام سهامي( الوند مسکن  گذاری سرمايه شرکت  

  مالی های صورت  توضيحی های يادداشت 
1399 شهريور 31 به منتهی مالی سال

1399/06/311398/06/31 مدت کوتاه گذاری سرمايه19-
 دفتری مبلغبازار ارزشدفتری مبلغگذاری سرمايه درصدسهام تعداد

 ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون
: بازار در المعامله سريع های گذاری سرمايه
64,763382412,27149,985غرب شمال ساختمان و زمين صندوق
1,310,270434,68932,88730,159 پارسيان اعتماد گذاری سرمايه صندوق

8,950,0000.0890,23410,7000سپاس توسعه سهامداری صندوق 
2,900,0000.0229,31910,900 کمند گذاری سرمايه صندوق

155,06666,75880,144

1399/06/311398/06/31يادداشت نقد موجودی 20-
 ريال ميليون ريال ميليون

144,32619,638-20 بانکها نزد موجودی

دو ، اراک جهاد شعبه ملت  بانک نزد جاری حساب فقره 1 ،مرکزی و دانشگاه شعب مسکن بانک نزد  ممتاز سپرده حساب فقره 1 و جاری حساب فقره 3 شامل بانکها نزد موجودی 20-1-
پشتيبان حسابهای از سودحاصل اينکه ذکر به الزم .باشد می خمينی امام خيابان شعبه نوين اقتصاد بانک نزد جاری حساب فقره يک و مرکزی شعبه سپه بانک نزد جاری حساب فقره

. است شده منظور ) 11 يادداشت( عملياتی  غير های هزينه و درآمدها ساير سرفصل در و دريافت ريال ميليون 5.492 مبلغ به

 سرمايه21-
.باشد می شده پرداخت تمام نام با عادی ريالی 1.000 سهم ميليون 500 شامل ،) ريال ميليون500.000 قبل سال( ريال ميليون 500.000 مبلغ 1399/06/31 در شرکت سرمايه ترکيب

1399/06/311398/06/31: است زير شرح به ترازنامه تاريخ در  سهامداران ترکيب 
 سهام درصد سهام تعداد سهام درصد سهام تعداد

359,640,45372406,420,59881 مسكن گذاري سرمايه گروه شركت
-1,016-10,160البرز مسکن گذاري سرمايه شركت
-1,666-1,666 سامان مسکن پارس شركت

-1,000-1,000 مسکن گذاری سرمايه مشاور مهندسين
-1,000-1,000 مسکن گذاری سرمايه بازرگانی شرکت
140,345,7212893,574,72019خرد سهامداران ساير
500,000,000100500,000,000100 جمع

 قانونی اندوخته 22-

محل از )ريال ميليون 33.955 قبل مالی سال( ريال ميليون 47.016 مبلغ, اساسنامه 59 ماده و 1347 سال مصوب تجارت قانون اصالحيه 238 و 140 مواد مفاد اجرای در 
 ،شرکت سرمايه  % 10 به قانونی اندوخته مانده رسيدن تا شده ياد مواد مفاد موجب به  . است شده منتقل قانونی اندوخته به قبل سنوات و جاری سال تخصيص قابل سود

بين تقسيم قابل ،شرکت انحالل هنگام در جز و باشد نمی سرمايه به انتقال قابل قانونی  اندوخته  . است الزامی الذکر فوق اندوخته به سال هر خالص سود از بيستم يک انتقال
.نيست  سهامداران
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) عام سهامي( الوند مسکن  گذاری سرمايه شرکت
مالی های صورت توضيحی های يادداشت

1399 شهريور 31 به منتهی مالی سال

 مالی تسهيالت23-

)ريال ميليون به ارقام(

1399/06/311398/06/31
جمعمدت بلندجاریجمعمدت بلندجاری

159,74069,13929,69498,833-159,740دريافتی تسهيالت

:است زير شرح به مختلف مبانی حسب بر دريافتی  تسهيالت23-1-

:تسهيالت کنندگان تامين تفکيک به23-1-1-

1399/06/311398/06/31يادداشت

ريال ميليونريال ميليون

168,752118,495 ها بانک

(19,662)(9,012)آتی های سال کارمزد و سود

159,74098,833

(29,694)- مدت بلند حصه

159,74069,139جاری حصه

1399/06/311398/06/31:کارمزد و سود نرخ تفکيک به23-1-2-

ريال ميليونريال ميليون

36,000-درصد 25 تا20 
159,74062,833درصد 24 تا18 

23-2159,74098,833

1399/06/31 پرداخت بندی زمان تفکيک به23-1-3-
ريال ميليون

1399159,740
1400-

23-2159,740

1399/06/31:وثيقه نوع تفکيک به23-1-4-

ريال ميليون

159,740زمين

23-2159,740
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) عام سهامي( الوند مسکن  گذاری سرمايه شرکت
مالی های صورت توضيحی های يادداشت

1399 شهريور 31 به منتهی مالی سال

:است زير شرح به)تسهيالت( مالی تامين های فعاليت از حاصل بدهی در نقدی غير تغييرات و نقدی های جريان از حاصل تغييرات23-2-

مالی تسهيالتشرح

 ريال ميليون
1397/07/01123,203 در مانده

36,000نقدی دريافت
33,091کارمزد و سود

(52,076)اصل - نقدی پرداخت

(21,723)فرع - نقدی پرداخت

118,495
(19,662) آتی سنوات سود

1398/06/3198,833 در مانده
79,200 نقدی دريافت

23,932کارمزد و سود
(32,394)اصل - نقدی پرداخت

(9,831)فرع - نقدی پرداخت

1399/06/31159,740 در مانده

و ساخت درجريان های پروژه حساب به ريال ميليون 5.986 مبلغ که باشد می ريال ميليون 23.944 مبلغ جاری دوره در دريافتی مالی تسهيالت کارمزد و سود24-3-
10). يادداشت( است شده منظور جاری های هزينه حساب به ريال ميليون 17.958 مبلغ

 کارکنان خدمت پايان مزايای ذخيره24-

1399/06/311398/06/31يادداشت
 ريال ميليون ريال ميليون

15,8448,331مالی سال ابتدای در  مانده

(144)(878)مالی سال طی شده پرداخت

2,649-انتقالی ذخيره

15,9315,008-24مالی سال طی شده تامين ذخيره

20,89715,844مالی سال پايان در مانده

که ، بوده 1398/02/04 تاريخ به مديره هيات صورتجلسه طبق شرکت کارکنان حقوق احکام افزايش  به مربوط گزارش مورد مالی دوره در نسبت شده تامين ذخيره افزايش24-1-
.است داشته تسری قبل سنوات به نسبت
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) عام سهامي( الوند مسکن  گذاری سرمايه شرکت
مالی های صورت توضيحی های يادداشت

1399 شهريور 31 به منتهی مالی سال

 ها پرداختنی ساير و تجاری های پرداختنی25-

: مدت کوتاه های پرداختنی25-1- 
1399/06/311398/06/31يادداشت

 ريال ميليون ريال ميليونتجاری
پرداختنی حسابهای

وابسته اشخاص

0198 شمال مسکن گذاری سرمايه شرکت
377357 غرب مسکن گذاری سرمايه شرکت

377555
اشخاص ساير

16,20810,473-1-25  مصالح خريد - یتجار بستانكاران

6,58511,028
ها پرداختنی ساير

26,000397-1-25 اشخاص ساير - پرداختنی اسناد

32,8663,561-1-25 تجاری واحدهای مستاجرين  وديعه

13986,0012,266 اسفند دستمزد و حقوق - کارکنان

41,9042,244-1-25  نشده استفاده تقدم حق فروش بابت - سهامداران

514,08120,720-1-25 پرداختنی های سپرده

6969657-1-25 اجتماعی تامين سازمان

1398818461 اسفند ودستمزد حقوق ماليات - مالياتی امور اداره

5,7357,246مالکيت اسناد انتقال و نقل هزينه ذخيره

4,5023,791قلم 17 -بستانکاران ساير

42,87641,343

49,46152,371

.است مصالح فروشندگان به بدهی پرداخت و تسويه بابت از گذشته مالی سال به نسبت آن کاهش که باشد می مصالح خريد تجاری بستانکاران ريال ميليون 6.208 مبلغ25-1-1- 

.باشد می  الهيه سرو پروژه اجباری بيمه حق ،مدت کوتاه سررسيد با چک فقره 6 جمعا ريال ميليون 6.000 مبلغ به پرداختنی اسناد25-1-2- 

.است شده دريافت يکسال بابت که باشد می خاتم تجاری پروژه واحدهای مستاجران از دريافتی به مربوط تجاری واحدهای مستاجرين وديعه ريال ميليون 2.866 مبلغ25-1-3- 

به متعلق )بهادار اوراق بورس در شده فروخته(سرمايه افزايش از حاصل سهام خريد تقدم حق فروش بهای به مربوط سهامداران پرداختنی  ريال ميليون 1.904 مبلغ25-1-4- 
.اند ننموده شرکت 1397/05/07 مورخ سرمايه افزايش در که باشد می سهامداران

مبلغ و پيمانکاران بيمه سپرده ريال ميليون 172 مبلغ ، پيمانکاران  کار انجام حسن سپرده ريال ميليون 13.892 مبلغ شامل پرداختنی های سپرده ريال ميليون 14.081 مبلغ25-1-5- 
.باشد می مزايده در شرکت سپرده ريال ميليون 17

پايان در بدهی ريال ميليون 969 مبلغ مضافا ، است شده پرداخت و قطعی 1395 سال پايان تا بيمه حق ، اجتماعی تامين سازمان توسط شده انجام های رسيدگی موجب به25-1-6- 
.باشد می 1399 شهريور دستمزد و حقوق بيمه حق به مربوط مالی سال
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) عام سهامي( الوند مسکن  گذاری سرمايه شرکت
مالی های صورت توضيحی های يادداشت

1399 شهريور 31 به منتهی مالی سال

)ريال ميليون به ارقام(پرداختنی ماليات26-

1399/06/311398/06/31  

         ماليات          

ماليات مشمول درآمدابرازي سود  مالی سال
ابرازی

تشخيص نحوه   پرداختنی مانده     پرداختنی مانده  پرداختی   قطعي      تشخيصي     ابرازي 

شده تسويه و قطعی1396/06/31115,5411,6783782,5062,4042,40402,026

رسيدگی دردست3,7813,781--1397/06/31106,48616,8043,7814,418

نشده رسيدگی4,7095235,232--1398/06/31151,26323,2525,232

نشده رسيدگی8,966---1399/06/31270,15339,8518,966

13,27011,039

. است شده تسويه و قطعی 1397/06/31 از قبل های سال کليه برای شرکت درآمد بر ماليات26-1-

ثبت ای ذخيره بابت اين از شرکت اعتراض به توجه با قبل سنوات در که بود گرديده تعيين ريال ميليون 2.506 مبلغ 1396/06/31 به منتهی مالی سال عملکرد ماليات ،مالياتی امور اداره توسط صادره تشخيص برگ طبق26-2-
ريال ميليون 608 مبلغ و اصل بابت ريال ميليون 2.404 مبلغ شامل( ريال ميليون 3.012 مبلغ قطعی برگ طبق . گرديد پرداخت و منظور ها حساب در ذخيره ريال ميليون 378 مبلغ به ابرازی ماليات ميزان تا فقط و نگرديده
قطعی برگ طبق ماليات مبلغ تفاوت است ذکر شايان . است  گرديده پرداخت و منظور حسابها در ذخيره ريال ميليون 2.026 مبلغ ، ريال ميليون 378 مبلغ و قطعی ماليات اصل تفاوت به ما بابت  که شده تعيين ماليات ) جريمه
ماليات احتساب همچنين و جم پروژه واحدهای فروش از ناشی های درآمد جهت مستقيم های ماليات قانون 1394/04/31 مورخ اصالحيه 77 و 59 مواد مفاد اعمال از ناشی ، ابرازی ماليات و مالياتی امور اداره توسط صادره
.باشد می م . م . ق 105 ماده مفاد اساس بر نارون پروژه در شرکت پيمانگاری فعاليت

مابه بابت شرکت اعتراض به توجه با 1398 ماهه شش ميانی دوره در که گرديده تعيين ريال ميليون 4.418 مبلغ 1397/06/31 به منتهی مالی سال عملکرد ماليات ، مالياتی امور اداره توسط صادره تشخيص برگ طبق26-3-
های ماليات قانون 105 ماده مفاد طبق ، ابرازی ماليات مشمول درآمد براساس 1398/06/31 به منتهی مالی سال همچنين و  منظورنگرديده حسابها در ای ذخيره  ريال ميليون 637 مبلع به ابرازی و تشخيصی ماليات التفاوت
حسابها در و محاسبه ، مالياتی های معافيت گرفتن نظر در با و ) پيمانکاری فعاليتهای از ناشی درآمد شامل( ابرازی ماليات مشمول درآمد اساس بر 1394/04/31 تاريخ تا آن بعدی اصالحات و 1366/12/03 مصوب مستقيم
 . است شده منظور

.دارد قرار مالياتی امور کار دستور در ولی است نگرديده رسيدگی مالياتی امور توسط ، مالی های صورت تهيه زمان تا 1398/06/31 به منتهی مالی سال مالياتی پرونده26-4-

-26-5
مشمول درآمد اساس بر 1394/04/31 تاريخ تا آن بعدی اطالحات و 1366/12/03 مصوب مستقيم های ماليات قانون 105 ماده مفاد طبق ، ابرازی ماليات مشمول درآمد اساس بر 1399/06/31 به منتهی مالی سال ماليات
عرصه روز ارزش نمودن کسر با همچنين و ،) بهادار اوراق بورس در شده پذيرفته های شرکت و بانکی سپرداه سود( مالياتی های معافيت گرفتن نظر در با و ) پيمانکاری فعاليتهای از ناشی درآمد شامل( ابرازی ماليات

شده منظور حسابها در و محاسبه) وزيران محترم هيئت 1396/03/17 مورخ مصوبه مستقيم ماليات قانون اصالحی 77 ماده اجرايی نامه آيين 12 ماده موضوع( ماليات مشمول درآمد از فروش زمان در رفته فروش واحدهای
.است
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) عام سهامي( الوند مسکن  گذاری سرمايه شرکت
مالی های صورت توضيحی های يادداشت

1399 شهريور 31 به منتهی مالی سال

پرداختنی سهام سود27-
1399/06/311398/06/31

 ريال ميليون ريال ميليون
042 1395/06/31 به منتهی مالی سال 
01,008 1396/06/31 به منتهی مالی سال 
79929,569 1397/06/31 به منتهی مالی سال 
1398/06/311,9420 به منتهی مالی سال 

2,74130,619

ريال 43 مبلغ 1398/6/31  به منتهی مالی سال در و ريال 144 مبلغ 1397/6/31  به منتهی مالی سال در سهم هر نقدی سود27-1-
.است بوده

ها دريافت پيش28-

اينکه ذکر شايان .باشد می مصالح و مواد فروش دريافت پيش به مربوط ) ريال ميليون 499 قبل مالی سال ( ريال ميليون 258 مبلغ
.است شده منتقل عملياتی درآمد حساب به  ها دريافت پيش از ها واحد فروش از حاصل درآمد سهم جاری مالی دوره طی
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) عام سهامي( الوند مسکن  گذاری سرمايه شرکت
مالی های صورت توضيحی های يادداشت

1399 شهريور 31 به منتهی مالی سال

به منتهی مالی سال
1399/06/31

به منتهی مالی سال
1398/06/31

 ريال ميليون ريال ميليونعمليات از حاصل نقد29-

261,187144,005خالص سود

تعديالت

8,9667,258درآمد بر ماليات هزينه

17,95810,072مالی های هزينه

(23,615)(15,032)ها گذاری سرمايه فروش از ناشی ) سود(

(824)- ثابت دارايی فروش از  ناشی )سود(

5,0537,513خدمت پايان مزايای ذخيره در افزايش خالص

3,5521,229 جاری غير های دارايی استهالک

(5,873)(5,492)بانکی گذاری سرمايه های سپرده و بهادار اوراق از حاصل سود

276,192139,765

(59,028)(17,502)عملياتی های دريافتنی ) افزايش ( 

(118,770)(155,964)امالک موجودی ) افزايش ( 

(6,351)19,667عملياتی های پرداخت پيش ) افزايش ( کاهش

29,345(3,091)عملياتی های پرداختنی افزايش) کاهش ( 

481(242)عملياتی های دريافت پيش افزايش ) کاهش ( 

-(6,565)امالک ساخت برای شده نگهداری های زمين  )افزايش( 

(14,558)112,495عمليات از حاصل نقد

 نقدی غير مبادالت30-

يادداشت
به منتهی مالی سال

1399/06/31
به منتهی مالی سال

1398/06/31
 ريال ميليون ريال ميليون

18,731- سهامداران شده حال مطالبات محل از سرمايه افزايش
-242,611-2-18 آپارتمان واحد 4 دريافت مقابل در چالوس زمين استرداد

42,61118,731
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) عام سهامي( الوند مسکن  گذاری سرمايه شرکت
مالی های صورت توضيحی های يادداشت

1399 شهريور 31 به منتهی مالی سال

ها ريسک و سرمايه مديريت 31-

سرمايه مديريت 1-31-

فعاليت تداوم به قادر ، سرمايه و بدهی تعادل سازی بهينه طريق از ذينفعان بازده کردن حداکثر حين در کند حاصل اطمينان تا کند می مديريت را خود سرمايه شرکت
شرکت و است مانده باقی تغيير بدون 1397 سال از شرکت کلی استراتژی .شود می تشکيل مالکانه حقوق و بدهی خالص از شرکت سرمايه ساختار . بود خواهد

.نيست شرکت از خارج از شده تحميل سرمايه الزامات هيچگونه معرض در

های ريسک و سرمايه هزينه ،کميته ،بررسی اين از بخشی عنوان به .کند می بررسی يکبار ماه شش را شرکت سرمايه ساختار ،شرکت ريسک مديريت کميته
. است شده تعيين مالکانه حقوق به بدهی خالص نسبت عنوان به که دارد 25% ميزان به هدف اهرمی نسبت يک شرکت .دهد می قرار نظر مد را هرطبقه با مرتبط
.است رسيده هدف اهرمی نسبت از تر مناسب سطح يک به و بوده هدف محدوده زير درصد 21 نرخ با 1399/06/31در اهرمی نسبت

اهرمی نسبت  1-1-31-
: است زير شرح به سال پايان در اهرمی نسبت

مالی سال
به منتهی  

1399/06/31

مالی سال
به منتهی  

1398/06/31

ريال ميليونريال ميليون

246,367209,205ها بدهی جمع 

 (19,638) (44,326)نقد موجودی

202,041189,567بدهی خالص

972,272732,585مالکانه حقوق

%26%21)درصد(مالکانه حقوق به بدهی خالص نسبت

  مالی ريسک مديريت اهداف 2-31-

منطقه عمليات به مربوط مالی ريسکهای مديريت و ونظارت المللی وبين داخلی مالی بازارهای به هماهنگ دسترسی برای خدماتی، شرکت ريسک مديريت کميته 
بازار ريسک شامل ها ريسک اين . کند می ارائه ، کند می وتحليل تجزيه ها ريسک واندازه درجه حسب بر را پذيری آسيب که داخلی ريسک های گزارش طريق از
های وسياست ها ريسک بر که منطقه ريسک مديريت کميته. باشد می نقدينگی وريسک اعتباری ريسک ، )ها قيمت ساير ارزوريسک نرخ ريسک شامل(

اين اثرات کردن حداقل دنبال به منطقه .دهد می گزارش  مديره هيات به فصلی صورت به ، دهد کاهش را ها ريسک از پذيری آسيب تا کند می نظارت اجراشده
. است حسابرسی کميته طريق از ها ريسک

بازار ريسک 3-31-

ارز هاینرخ در محتمل منطقی تغيير يک تاثير ،حساسيت تحليل و تجزيه .شودمی گيریاندازه ،حساسيت تحليل و تجزيه از استفاده با بازار ريسک از پذيریآسيب
ارزيابی در شرکت به و کندمی تکميل را ريسک معرض در ارزش ،حساسيت تحليل و تجزيه برای ترطوالنی زمانی دوره .کندمی ارزيابی را سال طی در

 .کندمی کمک ،بازار هایريسک از پذيریآسيب
است نداده رخ ،هاريسک آن گيریاندازه و مديريت نحوه يا بازار هایريسک از شرکت پذيریآسيب در تغييری هيچگونه

.
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) عام سهامي( الوند مسکن  گذاری سرمايه شرکت
مالی های صورت توضيحی های يادداشت
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) عام سهامي( الوند مسکن  گذاری سرمايه شرکت

مالی های صورت توضيحی های يادداشت

1399 شهريور 31 به منتهی مالی سال

اعتباری ريسک مديريت 4-31-

های دريافتنی . شود شرکت برای مالی زيان به منجر که باشد ناتوان خود قراردادی تعهدات ايفای در قرارداد طرف که دارد اشاره ريسکی به اعتباری ريسک
ريسک ،گردد می انجام دريافتنی حسابهای کليه وصول از پس واحدها اسناد انتقال اينکه بدليل که باشد می واحدها خريداران از زيادی تعداد شامل تجاری

عمده .ندارد قرار های طرف از هيچيک به نسبت اهميتی با اعتباری ريسک پذيری آسيب شرکت اينکه توضيح .ندارد وجود خصوص اين در اهميتی با اعتباری
مطالبات لذا نگرديده منتقل واحدها مالکيت اسناد ، نگردد انجام خريداران از مطالبات کامل وصول تا ارتباط اين در و بوده واحدها ازخريداران شرکت مطالبات

. باشد می اهميت با ريسک فاقد شرکت

نقدينگی ريسک مديريت  5-31-

مديريت والزامات وجوه تامين مدت وبلند مدت ميان ، مدت کوتاه مديريت برای مناسب نقدينگی ريسک چارچوب يک ، نقدينگی ريسک مديريت برای شرکت  
شده بينی پيش نقدی جريانهای بر مستمر نظارت طريق از بانکی وتسهيالت کافی سپرده نگهداری طريق از را نقدينگی ريسک شرکت . است کرده تعيين نقدينگی

.کند می مديريت  ، مالی های وبدهی ها دارايی سررسيد مقاطع تطبيق طريق واز ، واقعی و

)ريال ميليون به مبالغ(

5 تا 1 بينماه 12 تا 3 بينماه3 از کمترعندالمطالبه1399/06/31 به منتهی مالی سال
جمعسال

6,585---6,585تجاری های پرداختنی
26,638-9,6912,86614,081ها پرداختنی ساير

159,740-8,097151,643-مالی تسهيالت
26,523-22,219-4,304پرداختنی ماليات

2,741-0-2,741 پرداختنی سهام سود
23,32110,963187,9430222,227جمع

)کرونا( 19 کوويد ويروس شيوع ريسک 6-31-

بوجود فروش و ساز و ساخت خصوص در شرکت فعاليت در اهميتی با تغيير و يافته ادامه عادی روال در 19 کوويد ويروس شروع زمان از شرکت فعاليت
موجود اطالعات درحد و ندارد وجود اوليه مواد تامين ريسک 1399 سال در ، داخلی منابع از شرکت نياز مورد مواد و مصالح تامين به توجه با .است نيامده
نخواهد شرکت اصلی های فعاليت و نقدی جريان و مالی عملکرد وضعيت بر تاثيری ، 1400/06/31 به منتهی مالی سال پايان تا 19 کوويد ويروس شيوع
.داشت
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)عام سهامي( الوند مسکن گذاری سرمايه شرکت

مالی های صورت توضيحی های يادداشت 

1399 شهريور 31 به منتهی مالی سال

 وابسته اشخاص با معامالت32-
)ريال ميليون به مبالغ( : است زير شرح به گزارش مورد مالی سال طی وابسته اشخاص با شده انجام معامالت-32-1

خريد129 ماده مشمولوابستگی نوعوابسته شخص نامشرح

42,612√مديره هيات مشترک عضوشمال مسکن گذاری سرمايهمشترک کنترل تحت شرکت
مديره هيات مشترک عضوغرب مسکن گذاری سرمايهوابسته اشخاص ساير

Ö
--

42,612جمع

.ندارد معامله مبلغ با اهميتی با تفاوت فوق معامالت منصفانه ارزش

و گرديده شمال مسکن گذاری سرمايه شرکت از چالوس بام به موسوم پروژه از ريال ميليون 42.612 مبلغ به آپارتمان دستگاه 4 دريافت به اقدام جاری سال طی -32-1-1
( . است گرديده مسترد ، بود شده دريافت مذکور شرکت از  ،مطالبات از قسمتی  ازای در قبل مالی سال در که مربع متر 4.606 متراژ به زمين قطعه يک مقابل در

14)-2 يادداشت
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)عام سهامي( الوند مسکن گذاری سرمايه شرکت

مالی های صورت توضيحی های يادداشت 
1399 شهريور 31 به منتهی مالی سال

:است زير شرح به وابسته اشخاص نهايی های حساب  مانده-32-2
) ريال ميليون به مبالغ(

های دريافتنیوابستگی نوعوابسته شخص نامشرح
تجاری

سهام سود
 پرداختنی

پرداختنی
تجاری

1399/06/311398/06/31 به منتهی مالی سال

خالصخالص
بدهیطلببدهیطلب

تجاری واحد
اصلی

مشترک عضو)عام سهامی( مسکن گذاری سرمايه گروه شرکت
مديره هيات

127--127--26,675

مشترک عضوغرب مسکن گذاری سرمايه شرکت
مديره هيات

50-244-194-244

مشترک عضوشمال مسکن گذاری سرمايه شرکت
مديره هيات

2,1032,103-8,820-

2442,2301948,82026,919-2,280جمع
23)-1يادداشت(27)-1يادداشت(16)-1يادداشت(

 احتمالی های دارايی و احتمالی های بدهی، تعهدات33-
تکميل جريان در واحدهای ساخت بابت از ای سرمايه تعهدات شرکت همچنين .باشد می احتمالی های دارايی و احتمالی های بدهی ، تعهدات فاقد  مالی وضعيت صورت تاريخ در شرکت33-1-

.ندارد
.است نداشته وجود احتمالی هی بدهی ساير بعنوان شرکت عليه اهميتی با حقوقی دعاوی هيچگونه مالی وضعيت صورت تاريخ در33-2-

 مالی وضعيت صورت تاريخ از بعد رويدادهای34-
.است نپيوسته وقوع به ، نبوده مالی های صورت اقالم تعديل مستلزم اما افتاده اتفاق مالی های صورت تائيد تاريخ تا مالی وضعيت صورت تاريخ از بعد که رويدادی
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