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تاریخچه و فعالیت  -1  

 تاریخچه  -1-1

 تعاونی شرکت صورت به  1383/ 06/ 22در تاریخ      10102774862  ملی شناسه  به تهران شهرداری خادمین مسکن تعاونی رکتش 

 و .  است  رسیده  ثبت  به  تهراناستان    صنعتی  الکیتم و ها  شرکت ثبت دارها    24/09/1383مورخ    236565  شماره طی و  شده تاسیس

 -وردآوردشمالی   -22  منطقه  -تهران  شرکت  اصلی  مرکز   نشانی  . است  نموده  برداری  بهره  به  شروع1/1/1388تاریخ  از   متعاقبا  

کرج می   -پروژه فعال در اتوبان تهران  3کش واقع می باشد و محل فعالیت شرکت شامل    زحمت  خیابان  -خاکی  خیابان  -مرواریدشهر 

 باشد. 

 فعالیت اصلی -2-1

 اساسنامه عبارت است از:   3موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 

اقساط به اعضا و همچنین  تهیه زمین مسکونی، ساختمان خانه و آپارتمان های مسکونی و واگذاری واحدهای مسکونی نقدا یا به  -1-2-1

 ایجاد تاسیسات عمومی مورد استفاده مشترک اعضا. 

 خرید واحدهای مسکونی نیمه تمام و یا تکمیل شده و واگذاری به اعضا. -2-2-1

تعاونی می تواند برای اجرای تمام یا قسمتی از موضوع و حدود فعالیت مقرر در این ماده با رعایت مقررات قانونی و اساسنامه و 

راردادهای منعقده از سرمایه و ذخایر موجود، پس انداز اعضاء برای تهیه مسکن، اعتبارات و سرمایه گذاری های بخش های دولتی،  ق

دیگر، هدایای نقدی و جنسی اعضا و غیر اعضا استفاده نموده و اقدام    عمومی، تعاونی، بانک توسعه تعاون و اشخاص حقیقی و حقوقی  

الت بانکی و انعقاد قرارداد مشارکت مدنی و یا قراردادهای ذیربط دیگر با بانک ها نماید و در این صورت  به اخذ اعتبارات و تسهی

 مکلف است طبق قراردادهای منعقده به تکالیف و تعهدات خود در قبال منابع و ماخذ مذکور عمل نماید. 

وز ساخت، احداث ساختمان و چگونگی عقد قرارداد و تعهدات عضو و تعاونی در امور مربوط به تهیه زمین ، آماده سازی، اخذ مج

واگذاری واحدها به اعضا و امور مربوط به بعد از واگذاری، لغو عضویت و همچنین ایجاد تاسیسات عمومی مورد استفاده مشترک 

 آنان و سایر موارد مطابق با فصل چهارم اساسنامه است. 

ن ماده برای غیر اعضا )جز نمادها و سازمان های دولتی، عمومی، تعاونی و به احداث خانه یا آپارتمان و سایر اقدامات موضوع ای

اشخاص معرفی شده  از سوی آنها که در تأمین زمین و یا سرمایه تعاونی مشارکت نموده اند و همچنین سهامداران غیر عضو( ممنوع 

 است. 

 

 تعداد کارکنان  -3-1

ز تعداد کارکنان شرکت های خدماتی که بخشی از امور خدماتی شرکت را به عهده دارند،  میانگین ماهانه تعداد کارکنان در استخدام و نی

 طی سال به شرح زیر بوده است: 

  1398  1397 

 نفر   نفر   
 16  9  کارکنان دائم و موقت 

  9  16 

 

 

 

 استانداردهای حسابداری جدید و تجدیدنظر شده مصوب که هنوز الزم االجرا نیستند:  -2

 با عنوان )مالیات بر درآمد(  35استاندارد حسابداری  -1-2

به تصویب رسید و در مورد کلیه صورت های مالی که دوره مالی آن ها از    1397استاندارد فوق در سال  

اجرای  01/01/1399تاریخ   به  الزام  زمان  در  شرکت  االجراست.  الزم  شود،  می  شروع  آن  از  بعد  و 

د کرد. هدف این استاندارد، تجویز نحوه حسابداری مالیات بردرآمد می  عمال خواهداردهای مذکور، آن را ااستان
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آتی   آثار مالیاتی جاری و  باشد. موضوع اصلی در حسابداری مالیات بر درآمد، چگونگی به حساب گرفتن 

است:  زیر   موارد 

لی شرکت شناسایی  الف( بازیافت )تسویه( آتی مبلغ دفتر دارایی هایی)بدهی هایی( که در صورت وضعیت ما

شوند.   می 

شوند.  می  شناسایی  شرکت  مالی  های  صورت  در  که  جاری  دوره  رویدادهای  سایر  و  معامالت   ب( 

اینکه شرکت در برآورد عمر مفید و   به  با توجه  لیکن  تفاوت های موقتی استهالک است،  یکی از مهمترین 

قانون مالیات های مستقیم استفاده    149بکارگیری روش استهالک برای اهداف گزارشگری و مالیاتی از ماده  

 های مالی نخواهد داشت. می کند ، لذا بکارگیری این استاندارد تأثیر با اهمیتی بر اقالم صورت

. 

 

 اهم رویه های حسابداری  -3

 مبانی اندازه گیری استفاده شده در تهیه صورت های مالی  -1-3

 مبنای بهای تمام شده تهیه و در موارد زیر از ارزش های جاری استفاده شده است: صورت های مالی اساسا بر 

 شناسایی پروژه در جریان تکمیل و هزینه های پیمان  -3-2

تمام شده شناسایی می  بر اساس روش بهای  شرکت هزینه های پروژه در جریان و پیمان های بلندمدت را بر اساس کار تکمیل شده و  

نماید. این مخارج شامل هزینه های مواد و مصالح مستقیم مصرفی، دستمزد مستقیم و سربار ساخت است. هزینه های عمومی و اداری 

 میل منظور می گردد. تماما  به پروژه در جریان تک

 سرمایه گذاری در امالک  -3-3

سرمایه گذاری در امالک به بهای تمام شده پس از کسر کاهش ارزش انباشته هر یک از سرمایه گذاری ها اندازه گیری می شود. درآمد  

برآوردی  از بابت برگشت از فروش و ازای دریافتی یا دریافتنی به کسر مبالغ    به  سرمایه گذاری در امالک، به ارزش منصفانه ما

تخفیفات شناسایی می شود. سرمایه گذاری در امالک شامل سرمایه گذاری در زمین یا ساختمانی است که عملیات ساخت و توسعه آن  

توسط شرکت    )افزایش ارزش و اجاره، و نه به قصد استفاده  . به اتمام رسیده و به جهت ارزش بالقوه ای که از نظر سرمایه گذاری دارد

 ( نگهداری می شود.

 مخارج تأمین مالی  -4-3

مخارج تأمین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود، به استثنای مخارجی که مستقیما  قابل انتساب به تحصیل )دارایی  

 های واجد شرایط( است. 

 

 دارایی ثابت مشهود  -5-3

ی تمام شده اندازه گیری می شود. مخارج بعدی مرتبط با دارایی های ثابت مشهود که دارایی های ثابت مشهود بر مبنای بها  -1-5-3

موجب بهبود وضعیت دارایی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه آن گردد و منجر به افزایش منافع اقتصادی حاصل از 

ه دارایی های مربوط مستهلک می شود. مخارج روزمره تعمیر و دارایی شود، به مبلغ دفتری دارایی اضافه و طی عمر مفید باقیماند

نگهداری دارایی ها که به منظور حفظ وضعیت دارایی در مقایسه  با استاندارد عملکرد ارزیابی شده  اولیه دارایی انجام میشود، در  

 زمان وقوع به عنوان هزینه شناسایی می گردد. 

 

ثابت مشهود،    -2-5-3 الگوی مصرف منافع استهالک دارایی های  به  با  توجه  سرمایه ای،  ناشی از اجاره  مشتمل بر دارایی های 

 149اقتصادی آتی مورد انتظار )شامل عمر مفید برآوردی( دارایی های مربوط و با در نظر گرفتن آیین نامه استهالکات موضوع ماده 
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و اصالحیه های بعدی آن و بر اساس نرخ ها و روش   1366قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند  31/04/1394اصالحیه مصوب 

 های زیر محاسبه می شود: 

  روش استهالک   نرخ استهالک  نوع دارایی 

  خط مستقیم  ساله  10  سات تأسی

  خط مستقیم  ساله  10  ماشین آالت و تجهیزات 

  نزولی  درصد  35و  30و 25  وسایل نقلیه

  مستقیمخط   ساله  10و  5  اثاثه و منصوبات 

  خط مستقیم  ساله  4  ابزارآالت 

 

 

 

برای دارایی های ثابتی که طی ماه تحصیل می شود و مورد بهره برداری قرار می گیرد، استهالک از اول ماه بعد محاسبه  -1-2-5-3

ساختمان ها و تاسیسات ساختمانی( و در حساب ها منظور می شود. در مواردی که هر یک از دارایی های استهالک پذیر )به استثنای 

ماه متوالی در یک دوره مالی مورد استفاده قرار    6پس از آمادگی جهت بهره برداری به علت تعطیل کار یا علل دیگر برای بیش از  

محاسبه درصد نرخ  استهالک منعکس در جدول باالست. در اینصورت چنانچه    30نگیرد، میزان استهالک آن برای مدت یاد شده معادل  

باشد،   تعیین شده برای 70استهالک بر حساب مدت  باقی مانده مدت  به  زمانی که دارایی مورد استفاده قرار نگرفته است،  % مدت 

 استهالک دارایی در این جدول اضافه خواهد شد. 

 

 

 دارایی های نامشهود   -6-3

در حساب ها ثبت می شود. مخارجی از قبیل مخارج معرفی یک دارایی های نامشهود، بر مبنای بهای تمام شده اندازه گیری و    -1-6-3

دید از مشتریان مانند غات، مخارج انجام فعالیت تجاری در یک محل جدید یا با یک گروه جمحصول یا خدمت جدید مانند مخارج تبلی

نمی شود. شناسایی مخارج در مخارج آموزش کارکنان، و مخارج اداری، عمومی و فروش در بهای تمام شده دارایی نامشهود منظور 

مبلغ دفتری یک دارایی، نامشهود، هنگامی که دارایی آماده بهره برداری است، متوقف می شود. بنابراین، مخارج تحمیل شده برای 

 استفاده یا به کارگیری مجدد یک دارایی نامشهود، در مبلغ دفتری آن منظور نمی شود.   

نامشهود با عمر مفید معین، با توجه  به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار مربوط و بر  استهالک دارایی های    -2-6-3

 اساس نرخ ها و روش های زیر محاسبه می شود: 

 

  روش استهالک   نرخ استهالک  نوع دارایی 

  خط مستقیم  ساله  5  نرم افزارهای رایانه ای 

 

 

 مصالح پای کار -7-3

.  میشود   گیری  ندازها  مشابه  اقالم  های  گروه  «فروش  ارزش   خالص  و   شده  تمام  بهای  اقل»  مبنای  بر   کار  پای  مصالح  موجودی-1-7-3

  شود  می   شناسایی موجودی  ارزش  کاهش  زیان   عنوان  به  التفاوت  به  ما   فروش،   ارزش   خالص به  نسبت  شده  تمام  بهای  فزونی  درصورت

 : میگردد تعیین زیر روشهای  بکارگیری با موجودیها شده تمام بهای. 

 

 روش مورد استفاده     

 میانگین موزون    مواد و مصالح پای کار

 میانگین موزون    ملزومات و قطعات مصرفی 
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 ذخایر  -8-3

 كه   میشوند  شناسایي  زماني  ذخایر .    است  توجه  قــابل  نسبتا  ابهام  با  توام  آن  مبلغ  تعیین  یا  و  تسویه  زمان  كه  هستند  هایي  بدهي  ذخایر، 

  باشد  محتمل  تعهد  تسویه  براي  اقتصادي  منافع  ،خروج  باشد   گذشته  رویـــدادهاي  نتیجه  در(  عرفي  یا  قانوني)  فعلي   تعهد  داراي  شــركت

 .  باشد  آورد بر  قابل اتكاپذیر  اي گونه به تعهد مبلغ و

 

 کارکنان  ذخیره مزایای پایان خدمت  -1-8-3

 حسابها  در  و  محاسبه   آنان   خدمت   سال  هر  براي  مستمر  مزایاي  و  ثابت  حقوق  آخرین   ماه  یك  اساس   بر   كاركنان  خدمت  پایان   مزایاي  ذخیره

 . شود مي منظور 

 قضاوت های مدیریت در فرآیند بکارگیری رویه های حسابداری و برآوردها -4

 رویه هزینه های پیمان -1-4

 ساخت از روش بهای تمام شده استفاده شده است. طبق نظر هیئت مدیره شرکت جهت پروژه در جریان 

 ثابت مشهود و نامشهود به پروژه  در جریان ساخت طبقه بندی دارایی های  -2-4

هیئت مدیره شرکت در نظر دارد در زمان تکمیل پروژه اقدام به فروش دارایی های ثابت مشهود و نامشهود نماید و از بهای تمام شده 

تکمیل کسر نماید بنابراین طی سال مالی اقدام به انتقال دارایی های ثابت مهشود به پروژه در جریان ساخت نموده پروژه در جریان  

 است. 

 

 
 سایر درآمد ها    -5

         

            1398   1397  

  لایر     لایر         

     -      فروش ضایعات     
569,752,000   

 

    4,000,000     -      فروش پالت     

        -     
573,752,000   

 

          

          

 عملیاتی  سایر درآمدهای غیر  -6

            1398   1397   

  لایر     لایر         

         

    1,460,005      -    سود ناشی از فروش سرمایه گذاری ها   

        -      1,460,005    

        -      1,460,005    
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             دارایی های ثابت مشهود -7

 جمع     ابزار آالت      اثاثه و منصوبات     وسایل نقلیه     ماشین آالت و تجهیزات     تاسیسات      تجهیزات کارگاهی      

 لایر    لایر    لایر    لایر    لایر    لایر    لایر   : بهای تمام شده یا مبلغ تجدید ارزیابی

 15,543,516,992  174,000,000  597,683,908  772,400,000  8,476,529,784  3,926,980,000  1,595,923,300   1397مانده در ابتدای سال  

 46,650,000  -  -  -  -  -  46,650,000 افزایش  

 15,590,166,992  174,000,000  597,683,908  772,400,000  8,476,529,784  3,926,980,000  1,642,573,300   1397مانده در پایان سال  

 -  -  -  -  -  -  - افزایش  

 ( 15,590,166,992)  ( 174,000,000)  ( 597,683,908)  ( 772,400,000)  (8,476,529,784)  (3,926,980,000)  (1,642,573,300) سایر نقل و انتقاالت و تغییرات   

 -  -  -  -  -  -  -   1398مانده در پایان سال  

 

 

 . باشد می  در برابر خطرات احتمالی  ای بیمه پوشش فاقد مشهود ثابت های دارایی -1-7

 . استطی سال مالی طبق توافق هیئت مدیره شرکت اقدام به انتقال دارایی های ثابت مشهود به سرفصل پروژه ی در جریان تکمیل نموده -2-7
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   تاسیسات      تجهیزات کارگاهی      
ماشین آالت و  

 تجهیزات  
 جمع     جمع     ابزار آالت      اثاثه و منصوبات     وسایل نقلیه    

                 

3,738,947,91  927,945  470,377,530    1397مانده در ابتدای سال  
7 

 562,201,76
8 

 239,337,15
0 

 -  5,011,792,31
0 

 5,011,792,31
0 

1,266,636,24  42,016,721  158,785,558  استهالک   
3 

 128,733,33
3 

 107,734,37
0 

 3,207,397  1,707,113,62
2 

 1,707,113,62
2 

5,005,584,16  42,944,666  629,163,088    1397مانده در پایان سال  
0 

 690,935,10
1 

 347,071,52
0 

 3,207,397  6,718,905,93
2 

 6,718,905,93
2 

 -  -  -  -  -  -  -  -  استهالک   

629,163,088)  سایر نقل و انتقاالت و تغییرات 
) 

 (42,944,666 )  (5,005,584,16
0 ) 

 (690,935,10
1 ) 

 (347,071,52
0 ) 

 (3,207,397)  (6,718,905,93
2 ) 

 (6,718,905,93
2 ) 

 -  -  -  -  -  -  -  -    1398مانده در پایان سال  

 -  -  -  -  -  -  -  -    1398مبلغ دفتری در پایان سال   

1,013,410,21    1397مبلغ دفتری در پایان سال   
2 

 3,884,035,33
4 

 3,470,945,62
4 

 81,464,899  250,612,38
8 

 170,792,60
3 

 8,871,261,06
0 

 8,871,261,06
0 
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 دارایی های نا مشهود  -8

         

          
حق امتیاز  

 خدمات عمومی
  

نرم افزار رایانه  
 ای

 جمع  

 لایر    لایر    لایر     :بهای تمام شده یا مبلغ تجدید ارزیابی  

 77,328,000  74,520,000  2,808,000    1397مانده در ابتدای سال    

 210,000  210,000  -  افزایش    

 77,538,000  74,730,000  2,808,000    1397مانده در پایان سال   

 ( 77,538,000)  ( 74,730,000)  ( 2,808,000)  سایر نقل و انتقاالت و تغییرات    

 -  -  -    1398مانده در پایان سال   

 0      استهالک انباشته و کاهش ارزش انباشته:  

 0  -  -    1397مانده در ابتدای سال    
 0  -  -    استهالک  
 0      کاهش ارزش انباشته    
 -  -  -    1397مانده در پایان سال   
 0  -  -    استهالک  

 -  -  -    1398مانده در پایان سال   

 -  -  -    1398مبلغ دفتری در پایان سال    

 77,538,000  74,730,000  2,808,000    1397مبلغ دفتری در پایان سال    

          

 

 انتقال یافته است.  تکمیل جریان  در  پروژه سرفصل به نامشهود های دارایی  انتقال به اقدام شرکت مدیره هیئت توافق طبق مالی  سال  طی -1-8
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 پیش پرداخت ها -9

 1397/ 29/12  1398/ 29/12   یادداشت     

 لایر  لایر       

       پیش پرداخت های داخلی:

 1,867,024,255  15,380,506,513   9-1 پیمانکاران دست دوم

 45,000,000  45,000,000    سایر

       15,425,506,513  1,912,024,255 

 پیش پرداخت پیمانکاران طی سال مالی به شرح زیر می باشد: -1-9

 

       29/12/1398  29/12/1397 

 لایر  لایر       

  -    13,000,392,218       شرکت آرمان گستر اقتدار  

  -    1,000,000,000       شرکت کیاوش سازه گلستان  

  -    630,819,300       احسان یکتا پرست   

   489,448,952    489,448,952       پیمانکاری حسینعلی محمدی   

 -  24,821,876       شرکت همگامان فلز کاوه 

 1.377.575.303  235.024.167       سایر  

         
15,380,506,513   

 1.867.024.255 
 

 میلیون لایر از مانده حساب پیش پرداخت ها انجام گردیده است  14.630تا تاریخ تهیه  این یادداشت ها مبلغ   -2-9

 پیش پرداخت شرکت کیاوش سازه گلستان به دلیل فسخ قرارداد مسترد گردیده است.  -3-9
 در جریان تکمیل  پروژه  -10

تهران جمعا   22در منطقه  11Fو  10E ،11Eمترمربع از شهرداری تهران جهت احداث بلوک های  5959اقدام به تحویل زمین به متراژ  1387شرکت در سال  - 1-10

 307جمعا  به میزان  10Eو  11Fواحد مسکونی جهت کارکنان شهرداری نموده است. طبق آخرین اصالحیه پروانه های ساختمانی صادره جهت بلوک های  480به میزان 

  دیده است.از سوی شهرداری متوقف گر  صدور جواز به علت عدم  11Eواحد مسکونی اخذ گردیده است و پروژه بلوک  
   29/12 /1398   29/12 /1397 

 بهاي تمام شده یادداشت    
کاهش  
 خالص   خالص    ارزش 

 لایر  لایر   لایر لایر   

 - 868,364,638,435 10-2 پروژه های در جریان تکمیل  

 

 868,364,638,435  468,331,927,369 

     
868,364,638,435   

-    868,364,638,435      
468,331,927,369   

   

 
 
 
 
 

     

 پروژه های در جریان تکمیل شرکت به شرح جدول زیر قابل تفکیک می باشد: -2-10

 

   29/12 /1398  29/12 /1397 

 خالص   خالص    کاهش ارزش  بهاي تمام شده یادداشت    

 
  

 لایر  لایر   لایر  لایر
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  146)  22منطقه  f11پروژه بلوک 

 واحد مسکونی( 

 
1-2-10 

378,538,754,190  -  378,538,754,19
0 

 229,142,991,378 

  168) 22منطقه  E10پروژه بلوک 

 واحد مسکونی( 
 2-2-10 

459,305,619,142  -  459,305,619,14
2 

 216,165,196,755 

  166) 22منطقه  E11پروژه بلوک 

 واحد مسکونی( 
 3-2-10 

20,166,079,819  -  20,166,079,819  12,631,657,847 

واحد   211پروژه واحد هشتگرد )

 مسکونی( 
 4-2-10 

10,354,184,284  -  10,354,184,284  10,392,081,389 

     868,364,638,435  -  868,364,638,43
5 

 468,331,927,369 

 

           

 29/12/1397  29/12/1398    واحد مسکونی( 146) 22منطقه  f11پروژه بلوک  -1-2-10

 لایر  لایر        

       آهن االت    
119,306,668,161   

   98,002,902,863   

   38,287,147,674      65,167,556,578     ساخت اسکلت    

   6,395,891,895      8,147,823,815     خرید بتن    

   6,604,030,000      6,623,997,200     جواز ساخت    

   5,262,345,981      6,257,074,648     حق الزحمه مهندسین مشاور    

   59,974,000      33,269,939,875       خرید لوازم لوله کشی و بهداشتی    

 -    11,568,707,784       دارایی های ثابت مشهود    

   10,267,329,911      23,567,344,556       تسهیم هزینه های عمومی به پرژوه    

   4,690,904,253      4,690,904,253     خرید زمین    

   3,233,225,332      53,711,517,246     حق الزحمه  پیمانکاران     

   2,834,464,680      4,214,942,448       حمل و نقل   

   10,061,278,550      25,770,578,532       حمل و نصب اسکلت   

   43,443,496,239      16,241,699,094       سایر  

   
378,538,754,190   

   
229,142,991,378   

 

 

 

 

  32متر مربع از شش دانگ یک قطعه زمین موات قطعه  3279زمینی به مساحت  1394/ 10/ 15طبق سند عرصه در تاریخ  -10-2-1-1

از   17/11/1388وانه ساختمانی  مورخ رد کرج دارای پر واقع در ورد آو 4فرعی  2120پالک متر مربع به  20.295تفکیک به مساحت 

متر   28.019و مساحت زیر بنای کلی متر مربع  16.815واحد مسکونی جمعا  به مساحت  461تهران جهت احداث  22شهرداری منطقه 

درصد دارای پیشرفت فیزیکی می باشد   55طبقه اخذ گردیده است.پروژه مذکور در تاریخ صورت وضعیت مالی به میزان   26مربع در 

سمی صورت پذیرفته است. میلیون لایر توسط کارشناسان ر  240.000.مخارج برآوردی باقیمانده طرح   
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واحد مسکونی جمعا  به   168تهران احداث  22توسط شهرداری منطقه  11/08/1390طبق پروانه ساختمانی مورخ  -1-2-2-10

طبقه  21طبقه زیر زمین و همکف و  3طبقه شامل  25متر مربع در    35.184متر مربع و مساحت زیربنای کل  23.693مساحت مفید  

ارج برآوردی درصد برآورد می گردد.مخ  45مالی  ژه در تاریخ صورت وضعیتفوقانی اخذ گردیده است.درصد پیشرفت فیزیکی پرو

 میلیون لایر برآورد گردیده است.  460.000طبق نظر کارشناسان رسمی به میزان 

 

 

 

 

 29/12/1397  29/12/1398    واحد مسکونی(  166) 22منطقه  E11پروژه بلوک  -3-2-10

 لایر  لایر        

       خرید زمین    
5,978,329,892   

   5,978,329,892   

     خاکبرداری   
2,592,762,000   

   2,592,762,000   

   475,153,581      475,153,581    نقشه برداری و حق الزحمه مهندسین مشاور    

   سایر 
11.119.834.34

6 
 3.585.412.374 

    
20,166,079,81

9   
   12,631,657,847   

  
 

 واحد مسکونی( 168)  22منطقه   E10پروژه بلوک  -2-2-10
 29/12 /1398  29/12 /1397 

 لایر  لایر      

       آهن االت    
194,773,318,038   

   77,628,811,494   

   37,119,973,639      40,092,509,385     ساخت اسکلت    

   7,854,240,251      11,806,594,231     خرید بتن    

   7,203,450,693      8,764,892,515     حق الزحمه مهندسین مشاور    

   11,167,281,453      22,935,606,783       تسهیم هزینه های عمومی و اداری    

   5,686,365,855      5,686,365,855     خرید زمین    

   3,462,668,125      52,949,594,679     حق الزحمه  پیمانکاران    

   1,957,935,400      6,015,544,279     حمل و نقل   

   388,910,000      408,877,200       جواز ساخت   

   13,222,820,841      55,866,041,311       حمل و نصب اسکلت   

   50,472,739,004      60,006,274,866       سایر  

          
459,305,619,142   

   
216,165,196,755   
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1-3-2-10 - 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

طبق دستور نقشه صادره  مترمربع  000/33واحد مسکونی به مساحت  166مربوط به احداث  22منطقه  11Eپروژه بلوک 

کرج واقع می باشد که تا تاریخ تهیه این   -اصلی در اتوبان تهران 4فرعی از   2146به شماره پالک ثبتی 1392در سال 

متوقف عدم صدور جواز از طرف شهرداری درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که به علت   1داشت ها به میزان دیا

شهرداری در رابطه با این بلوک وش واحد مسکونی به اعضای کارکنان قرارداد فر  166گردیده است.. در حال حاضر 

 وجود دارد. 
 

به شرح زیر قابل تفکیک می  پروژه هشتگرد-4-2-10 

 باشد: 
  

  
 29/12/1398  29/12/1397 

 لایر  لایر        

       خرید زمین    
7,246,313,753   

   7,246,313,753   

   779,194,290      779,194,290     خاکبرداری   

   425,000,000      425,000,000    نقشه برداری و حق الزحمه مهندسین مشاور    

     سایر 
1,903,676,241   

   1,941,573,346   

        10,354,184,28
4   

   10,392,081,389   

 

 
 

در سال   ان  211احداث  جهت    1385شرکت  به  اقدام  وشهرسازی واحد مسکونی  از سازمان مسکن  زمین  تحویل  قرارداد جهت  عقاد 

سازمان مسکن و شهرسازی ساوجبالغ اقدام به فسخ قرارداد    1392در منطقه مسکونی هشتگرد نموده است. در سال    شهرستان ساوجبالغ

شرکت و شکایت علیه سازمان مسکن و شهرسازی مذکور از   وده است که منجر به اعتراضمزمین هشتگرد ن  اجاره به شرط تملیکف
مجتمع حقوقی هشتگرد، رأی به فسخ قرارداد و مصادره زمین به نفع    7طریق دادگاه نموده است که طبق رأی صادره توسط شعبه  

 سازمان مسکن و شهرسازی نموده است. 
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        دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها  11

            

                 29/12/1398                                                     1397   

   خالص   خالص     ریالی          

  لایر   لایر    لایر   تجاری: 

         اسناد دریافتنی:  

     
  

41,545,134,67
2  

    
41,545,134,672   

   
18,582,133,841   

 

       
1,545,134,672   

    
41,545,134,672   

   
18,582,133,841   

 

         حساب های دریافتنی:  

  -  1,000,000,000   1,000,000,000 شرکت کیاوش سازه گلستان 

    1,000,000,000   1,000,000,000  -  

     42,545,134,67
2 

  42,545,134,672  18,582,133,841  

         حساب های دریافتنی:  

    اشخاص وابسته     
2,773,600,000   

    2,773,600,000      
2,773,600,000   

 

    850,000,000      850,000,000       850,000,000    مشاوران      

    249,186,826      249,186,826       249,186,826    کارکنان      

    71,353,003      120,508,981       120,508,981    سایر     

       
3,993,295,807   

    3,993,295,807      
3,944,139,829   

 

       
3,993,295,807   

    3,993,295,807      
3,944,139,829   

 

     46.538.430.47
9 

    
46,538,430,479   

 22,526,273,670    

 

بابت احداث    1399الی اسفندماه    1398فقره چک دریافتی از اعضا به سررسیدهای اردیبهشت ماه    50اسناد دریافتنی تجاری مربوط به    -1-11

 تعاونی می باشد. واحدهای مسکونی اعضای شرکت 

گردیده که    سرقت  میلیون لایر  774/2سنوات قبل در زمان مدیریت آقای عبدی )مدیرعامل سابق شرکت( آهن آالت شرکت به ارزش    -2-11

 توسط شرکت اقدام به طرح شکایت به مراجع قضایی گردیده که تا تاریخ تهیه این یادداشت ها، حکم قطعی صادر نگردیده است. 

میلیون لایر از مانده حساب دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها به حیطه وصول   17.307یخ تهیه این یادداشت ها، مبلغ  تا تار   -3-11

 رسیده است. 
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       موجودي نقد   -12

 1397/ 29/12  1398/ 29/12  یادداشت       

 لایر   لایر        

   7,357,158,505      13,870,116,841    12-1  موجودي نزد بانك ها    

   1,647,347,770      1,282,902,031    12-2  ریالي  - موجودي  تنخواه گردان ها   

         15,153,018,872      9,004,506,275   

         
        

1-12 - 
موجودی نزد بانک ها به شرح زیر قابل تفکیک  

 میباشد  
      

     29/12 /1398  29/12 /1397 

 لایر  لایر     

  
بانک شهر شهرداری  

 مرکزی 
   9,928,937,635      2,525,792,930   

   4,804,434,383      3,914,248,014    بانک شهر توسعه تعاون   

بانک شهر شهرک راه    
 اهن   

   21,970,000      21,970,000   

   4,961,192      4,961,192    بانک ملی شهرداری مرکزی    

       13,870,116,841      7,357,158,505   

       موجودی تنخواه به شرح زیر می باشد: -2-12

      29/12 /1398  29/12 /1397 

 لایر   لایر       

 611,311,080  611.311.080  هیئت مدیره     

 310,591,063  360.000  مهندس سمائی     

 187,454,365  8.739.689  مقدسی    

 182,123,024  182.123.024  کریمی    

 355,868,238  480.368.238  سایر    

      1,282,902,031  1,647,347,770 

 

  سرمایه  -13

سهم شش میلیون ریالی به نام تمام پرداخت شده می باشد. گردش   100میلیون لایر منقسم به  600به مبلغ  29/12/1398در سرمایه شرکت   

 حساب سرمایه طی سال مالی به شرح زیر می باشد:
ارزش اسمی هر   تعداد اعضاء   

 سهم 
 مبلغ 

 لایر  لایر  نفر   
 600,000,000  6,000,000  100  مانده در ابتدای سال 

 ورود یا خروج اعضاء
 مانده در پایان سال 

 -  -  - 

 100  6,000,000  600,000,000 
 

  

 
 
 
 علی الحساب سرمایه  -14
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اعضای شرکت از بابت هر یک از  و طبق  صورتجلسه اعضای هیئت مدیره مقرر گردید تعداد    22ا توجه به عملیات پروژه های منطقه  ب

پروژه های جدید صادر شود، در نتیجه مبلغ دریافتی از اعضا به صورت موقت تا انجام مراحل قانونی در حساب علی الحساب افزایش  
ریالی    نفر اعضای جدید شرکت تعاونی با مبلغ هر عضو شش میلیون  480سرمایه نگهداری می شود. علی الحساب افزایش سرمایه مربوط به  

  میلیون لایر می باشد.   2.880جمعا به مبلغ 

  

 اندوخته قانوني-15 

لایر ازمحل سود قابل تخصیص، به اندوخته    میلیون  145  مبلغ  1347اصالحیه قانون تجارت مصوب سال    238و 140در اجراي مفاد مواد   

درصد سرمایه شركت، انتقال یك بیستم از سود خالص   10قانوني منتقل شده است. به موجب مفاد مواد یاد شده تا رسیدن مانده اندوخته قانوني به 

و جز در هنگام انحالل شركت، قابل تقسیم بین  هر سال به اندوخته فوق الذكر الزامي است. اندوخته قانوني قابل انتقال به سرمایه نمي باشد  
 سهامداران نیست. 

 
 

 

  

       29/12 /1398   29/12 /1397      

      لایر   لایر        

145.066.22    مانده در ابتداي سال    
3 

 145.066.22
3 

     

      -  -      كاهش    

      -  -      افزایش   

145.066.22    مانده در پایان سال    
3 

 145.066.22
3 

     

 

 
 
 
 سایر اندوخته ها-16

میلیون لایر به عنوان اندوخته    145اندوخته ها متشكل از  اندوخته احتیاطی است. مجمع عمومي شركت به منظور تقویت بنیه مالي شركت مبلغ    

 ها منظور نموده است.  درصد از سود قابل تخصص در سنوات مالی قبل به عنوان اندوخته احتیاطی در حساب 5احتیاطی در حسابها معادل 

 اندوخته احتیاطی به شرح زیر است:گردش حساب  
  

  

     اندوخته احتیاطی     

       29/12/1398   29/12/1397      

      لایر  لایر       

145,066,22      ر ابتداي سال  مانده د 
3 

 145,066,22
3 

     

      -  -       افزایش   

145,066,22      مانده در پایان سال   
3 

 145,066,22
3 

     

 

 

 

 

 هاي تجاري و سایر پرداختني ها نی پرداخت- 17
     29/12 /1398   29/12 /1397 

 جمع   جمع   ریالي  یادداشت     
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 لایر     لایر     لایر     تجاري:  

       اسناد پرداختني: 

          

      15,862,176,632   17-1 شرکت اطلس عمران هیوا   
15,862,176,632   

   11,183,225,000   

   250,000,000      30,439,040      30,439,040    سایر     

       15,892,615,672      
15,892,615,672   

   11,433,225,000   

       هاي پرداختني: حساب 

سپرده حسن انجام کار پیمانکاران و    
 مشاوران 

   11,698,940,730      
11,698,940,730   

   8,628,684,247   

      17,947,872,411    سپرده بیمه پیمانکاران و مشاوران     
17,947,872,411   

   6,467,827,546   

   1,216,713,236      669,523,542      669,523,542   طراحی نقشه -شرمت مهندسین مشاور شهر نگار خانه   

   1,467,087,435      7,495,899,130      7,495,899,130    % تعهدات 2سپرده  -ت سبک سازان نگینشرک   

 7,246,313,753  7,246,313,753  7,246,313,753 شرکت عمران شهرجدیدهشتگرد-سازمان مسکن و شهرسازی  

 490,325,672  2,442,541,024  2,442,541,024  سایر بستانکاران تجاری      

       47,501,090,590      
47,501,090,590   

   25,516,951,889   

       63,393,706,262      
63,393,706,262   

   36,950,176,889   

       غیر تجاری 

       سایر پرداختني ها:  

       حساب هاي پرداختني: 

   118,542,455      239,971,418      239,971,418    بیمه پرسنل-تامین اجتماعی سازمان   

   116,052,979      116,052,979      116,052,979    دخیره حساب تعاون      

   247,293,718      264,060,346      264,060,346    سازمان امور مالیاتی     

   50,417,295      50,417,295      50,417,295    حقوق پرداختنی   -جاری کارکنان    

       670,502,038      670,502,038      532,306,447   

       64,064,208,300      
64,064,208,300   

   37,482,483,336   

 

فقره چک در وجه شرکت اطلس عمران هیوا بابت خرید ورق و آهن آالت به سررسید اردیبهشت    4اسناد پرداختی تجاری مربوط به    -1-17

 می باشد که تا تاریخ تهیه این یادداشت ها تسویه شده است.  1399ماه 

 میلیون لایر از مانده حساب پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها تسویه شده است.  16.365غ تا تاریخ تهیه این یادداشت ها مبل -2-17

 

 

 ذخیره مزایای پایان خدمات کارکنان  -18
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  29/12/1398  29/12/1397  

  لایر  لایر  
  252,940,370  252,940,370  مانده در ابتدای سال 

 پرداخت شده طی سال 
 ذخیره تأمین شده 

 (252,940,37
0) 
- 

 - 
- 

 
   

  252,940,370  -  مانده در پایان سال 



 شرکت تعاونی مسکن خادمین شهرداری تهران 

 یادداشت های توضیحی صورت های مالی 

 1398اسفند  29سال مالی منتهی به 

 

22 
  

 مالیات پرداختنی  -19

 
 

 

 
 

 قطعی و تسویه شده است.  1392مالیات عملکرد شرکت تا پایان سال  -1-19

 میلیون لایر صادر شده است که شرکت اعتراض نموده ولی تا تاریخ تهیه این یادداشت ها برگ قطعی صادر نشده است.  560/2برگ تشخیص جمعا به مبلغ  1395الی 1393جهت عملکرد سال های   -2-19

ود ابرازی ذخیره در حساب ها منظور مطابق س   105طبق مفاد ماده    1397دفاتر شرکت مورد رسیدگی قرار نگرفته است ولی جهت عملکرد سال    1398و    1397،  1396جهت عملکرد سال های    -3-19

گردیده است. 

 )مبالغ به لایر(      
 

     29/12/1398  29/12/1397 

سود )زیان(    سال مالی 
 ابرازی

درآمد مشمول   
 مالیات ابرازی

 مانده پرداختنی  مانده پرداختنی  پرداختی   قطعی  تشخیصی  ابرازی 

1393  -  -  -  773 ,956,394  -  -  773 ,956,394  - 

1394  -  -  -  1,162,224,617  -  -  1,162,224,617  - 

1395  -  -  -  625 ,339,817  -  -  625 ,339,817  - 

1396  4,168,716  -  -  -  -  -  -  - 

1397  575 ,212,005  573 ,752,000  143 ,438,000  -  -  143 ,438,000  -  143 ,438,000 

1398  -  -  -  -  -  -  -  - 

              2,560,520,828  143 ,438,000 
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 پیش دریافت ها  -20

 29/12/1397  29/12/1398  یادداشت  

 لایر  لایر    
       

شهرداری  واریزی اعضا بابت پروژه های 
 22منطقه 

 واریزی اعضا بابت پروژه هشتگرد 

 1-20  873,219,032,72
5 

 471,638,286,119 

  1,867,700,000  1,867,700,000 

    875,086,732,72
5 

 73,508,986,119 

 
 واحد مسکونی و به شرح زیر قابل تفکیک می باشد:  480پیش دریافت از اعضای شرکت تعاونی بابت وجوه دریافتی جهت احداث   -1-20

 
 

   29/12/1398  29/12/1397 

 لایر  لایر   
446,744,507,05   واحد مسکونی( 168)22منطقه  10Eپروژه بلوک 

4 
 216,950,584,894 

 واحد مسکونی( 146)22منطقه  11Fپروژه بلوک 

 واحد مسکونی( 166)22منطقه  11Eپروژه بلوک 

  395,340,690,81
5 

25,982,404,080 

5,151,430,776 

 223,589,870,449 

25,420,400,000 

5.677.430.776 

   

    سایر

   873,219,032,72
5 

 471,638,286,119 
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 نقد حاصل از عملیات -21

  1398  1397 
 لایر   لایر   

005,774,431   -    سود خالص  

    -   005,774,431  

     تعدیالت: 

 -   -    هزینه مالیات بر درآمد 

  -     -    هزینه های مالی 

000,752,573   -    ثابت مشهود سود ناشی از فروش دارایی های   

(370,940,252)  خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمات کارکنان     -  

622,113,707,1  -  استهالک دارایی های غیر جاری   

(250.940.370)  جمع تعدیالت     ,280,865,6222  

     تغییرات در سرمایه در گردش : 

   کاهش )افزایش( دریافتنی های عملیاتی  
(24,012,156,809) 

  (8,699,600,000) 

   کاهش )افزایش( موجودی مواد و کاال  
384,088,941,536) 

  
125,467,568,434) 

   کاهش )افزایش( پیش پرداخت های عملیاتی  
(13,513,482,258) 

   -  

 18,623,643,984  26,581,724,964  افزایش )کاهش( پرداختنی های عملیاتی  

 126,599,807,889  401,577,746,606  افزایش )کاهش( پیش دریافت های عملیاتی  

 11,056,283,439  (6,544,890,967)   جمع تغییرات در سرمایه درگردش

 13,337,149,061  6,291,950,597  نقد حاصل از عملیات
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 مدیریت سرمایه و ریسک ها -22

 مدیریت سرمایه  -1-22

  وسرمایه،  بدهی تعادل سازی بهینه طریق از ذینفعان بازده کردن حداکثر حین  در   کند حاصل اطمینان تا میکند مدیریت  را  خود  سرمایه  شرکت
  1383    سال   از   شرکت  کلی  استراتژی.  شود  می  تشکیل  مالکانه  حقوق  و  بدهی  خالص  از   شرکت  سرمایه  ساختار .  خواهدبود  فعالیت  تداوم  به  قادر 

 . نیست ازشرکت ازخارج  شده  تحمیل سرمایه  الزامات هیچگونه معرض در شرکت  و است باقیمانده تغییر  بدون
  سرمایه   ،هزینه  کمیته  بررسی،  این  از   بخشی  عنوان  به.  میکند  بررسی  یکبار   ششماه  را  شرکت   سرمایه  ساختار   شرکت،   ریسک  مدیریت  کمیته

 .  دهد  می قرار نظر مد را  سرمایه  از  طبقه هر  با مرتبط ریسکهای و
 نسبت اهرمی -1-1-22

 نسبت اهرمی در پایان سال به شرح زیر است: 
 

  
 1398   1397 

  
 لایر   لایر  

853,461,711,941   جمع بدهی   825,847,387,511  

)    موجودی نقد 872,018,153,15 )    ( 275,506,004,9 )  

981,442,558,926   خالص بدهی   550,341,383,502  

446,132,770,3   حقوق مالکانه    (196,317,664)  

(756)  246  درصد( نسبت خالص بدهی به حقوق مالکانه)   

      
 

 اهداف مدیریت ریسک مالی   -2-22

 به  مربوط  مالی   ریسکهای  مدیریت  و   نظارت  و  المللی  بین   و  داخلی  مالی  بازارهای  به  هماهنگ  دسترسی  برای  خدماتی   شرکت،   ریسک  کمیته
. میکند  ارائه  میکند،  تحلیل  و  تجزیه  ریسکها  اندازه  و  درجه  حسب  بر   را  پذیری  آسیب  که  داخلی  ریسک  گزارشهای  طریق  از   شرکت  عملیات

  ریسک  کمیته. باشد می نقدینگی ریسک وی اعتبار  ریسک ،(قیمت ریسکهای  سایر   و ارز  نرخ ریسک  شامل)  بازار  ریسک شامل  ریسکها این
  می   گزارش  مدیره  هیأت  به  فصلی  بصورت   دهد،  کاهش   را ریسکها از   آسیبپذیری  تا  میکند  نظارت  شده  اجرا   سیاستهای  و  ریسکها   بر  که  شرکت 

 .دهد
 

 ریسک بازار  -3-22

 های مالی تغییرات ناشی از  تورم قرار می گیرد. فعالیت های شرکت در وهله اول آن را در معرض ریسک 
 . است  ادهدن رخ  ریسکها، آن گیری اندازه و مدیریت نحوه یا بازار  ریسکهای از شرکت پذیری آسیب در  تغییری هیچگونه
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 مدیریت ریسک اعتباری  -4-22

.   شود  شرکت برای مالی زیان به منجر  که باشد ناتوان خود قراردادی تعهدات ایفای در  قرارداد طرف که دارد  اشاره ریسکی به اعتباری ریسک
  اعتباری  ریسک   تا  است،   کرده  اتخاذ   را   مقتضی،  موارد   ،در  کافی  وثیقه  اخذ  و   معتبر   قرارداد   طرفهای  با  تنها  معامله   بر   مبنیی  سیاست شرکت
.    باشد  داشته  باالیی  اعتباری  رتبه  که  میکند  معاملهی  شرکتهای  با  تنها  شرکت.  دهد   کاهش  را  مشتریان  توسط  تعهدات  ایفای  در   ناتوانی  از   ناشی

  و  شرکت   پذیری آسیب . میکند اعتباری بندی رتبه  را  خود  عمده مشتریان خود،  معامالتی سوابق و عمومی  مالی اطالعات از استفاده با شرکت 
.  یابد می  گسترش  شده تأیید قراردادهای طرف با معامالت کل ارزش و شده  نظارت مستمر  طور  به آن، قراردادهای طرف اعتباری بندی رتبه
  . میشود  کنترل   میشود،   تأیید  و  بررسی   ریسک مدیریت  کمیته  توسط  ساالنه   بطور   که   قرارداد  طرف  محدودیتهای  طریق  از  اعتباری  پذیری  آسیب

 اعتباری  ارزیابی.  است  شده  گسترده  جغرافیاییه  منطق  و  متنوع  صنایع  بین  در   که  است  مشتریان  از   زیادی  تعداد  شامل  تجاری  های  دریافتنی
  منظور  به  اعتبار   افزایش  روشهای  سایر  یا  وثیقه  هیچگونه  شرکت   همچنین.  میشود   انجام  دریافتنی  حسابهای  مالی   وضعیت  اساس  بر  مستمر 
 .کند نمی  نگهداری خود مالی داراییهای با مرتبط اعتباری ریسکهای پوشش

 
 مدیریت ریسک نقدینگی -5-22

 و وجوه تامین مدت بلند و مدت مدت،میان کوتاه مدیریت برای مناسب نقدینگی ریسک  چوب چهار  یک نقدینگی، ریسک  مدیریت برای شرکت
 جریانهای بر  مستمر نظارت طریق از  ، کافی اندوخته هدارینگ طریق از  را نقدینگی ریسک شرکت. است کرده تعیین نقدینگی مدیریت الزاما
 . کند می مدیریت مالی، بدهیهای و داراییها  رسید  سر  مقاطع تطبیق طریق از  و واقعی و شده بینی پیش نقدی
 
 معامالت با اشخاص وابسته  -23

عضو شرکت تعاونی می باشد که مبالغ واریزی   480واحد مسکونی جهت    480معامالت با اشخاص وابسته طی سال مالی مربوط به احداث  

 می باشد که جهت پیشرفت پروژه های در جریان تکمیل اخذ گردیده است.  20توسط اعضای شرکت تعاونی به شرح یادداشت توضیحی 

  



 شرکت تعاونی مسکن خادمین شهرداری تهران 

 یادداشت های توضیحی صورت های مالی 

 1398اسفند  29سال مالی منتهی به 

 

28 
  

 
 تعهدات، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی -24

 
 احتمالی می باشد. اصالحیه قانون تجارت و سایر بدهی های  235شرکت فاقد بدهی های احتمالی موضوع ماده   -1-24

 
 شرکت از بابت احداث پروژه های در جریان تکمیل دارای تعهدات سرمایه ای به شرح زیر می باشد:   -2-24

 
 مبلغ    

 میلیون لایر    
 11F    240.000مخارج برآوردی آتی جهت تکمیل پروژه 

 E    460.000 10مخارج برآوردی آتی جهت تکمیل پروژه 

    700.000 

 
 رویدادهای بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی -25

 
د  رویدادهایی که بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی تا تاریخ تأیید صورت های مالی اتفاق افتاده اما مستلزم تعدیل اقالم صورت های مالی باش 

 وجود نداشته است. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


