ارزش گذاری شرکت شهرسازی و
خانه سازی باغمیشه

شرکت در یک نگاه

اطالعات کلی شرکت
قیمت( ریال)

5792

ارزش بازار(میلیون ریال)

0966611

 EPSبودجه 95

265

سرمایه( میلیون ریال)

011,111

 EPSسال 94

675

 P/Eگروه

6527

 EPSسال 99

269

جمع دارایی ها (میلیون ریال)

5,050,050

 EPSسال 99

015

جمع بدهی ها ( میلیون ریال)

015,201

 EPSسال 91

975

جمع حقوق صاحبان سهام(میلیون ریال)

0,559,650

معرفی شرکت
شرکت شهر سازی و خانه سازی باغمیشه در تاریخ  0565/17/12به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و تحت شمماره
 5557مورخ  0566/0/56در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تبریز به ثبت رسیده است .این شمرکت بمر اسماج م مم
عمومی فوق العاده مورخ  0505 /16/56به شرکت سهامی عام تبدیل شده است و در تاریخ  0571/15/12طی شمماره 01052
نزد سازمان بورج و اوراق بهادار به ثبت رسید .سهام شرکت از طریق فرابورج و با نماد معامالتی ثباغ مورد معاملمه رمرار ممی
گیرد.
موضوع فعالیت شرکت
الف) موضوعات فعالیت اصلی
 خرید و تهیه ملک و زمین به منظور احداث سماختمان و شمهرو و م تمم همای میمکونی ,ت ماری و خمدماتی و تاسمیسکارخان ات و احداث هر نوع ساختمان در داخل و خارج کشور.
 خریذ و احداث و اجاره هر نموع کارخانمه بمرای ان مام عملیمات ریمد شمده در اساسمنامه و مشمارکت و سمرمایه گمذاری درکارخان ات تولید مصالح ساختمانی و خرید ,ف روش و اجاره ابزار و ماشین آالت ساختمانی و راهیازی و مصالح داخمل و خمارج
کشور.
 فروش زمین و ای اد عین میتحدثات و تولید موارد ذکر شده در باال مشارکت برای ان ام تمام یا هر یک از عملیات فوق در شرکت های موجود و شرکت های جدید با مشارکت اشخاص حقیقمیو حقوری ,مشارکت مدنی و یا مبادرت به انواع عقود اسالمی در اجرای طرح های مذکور
ب) موضوعات فعالیت فرعی

 سرمایه گذاری در بورج اوراق بهادار و بورج کاال و اوراق مشارکت انتشار اوراق مشارکت در زمان مقتضی سایر فعالیت های صنعتی ,صادرات و واردات ماشین آالت ,ت هیزات و مصالح مرتبط با فعالیت شرکتسرمایه شرکت
سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ  611میلیون ریال بوده که طی چند مرحله به مبلغ  011111میلیون ریال افمزای

یافتمه

است:
درصد افزایش

سرمایه جدید-

سرمایه

میلیون ریال

0562 /01/57

009

0511

مطالبات سهامداران

0505/ 9/51

9275

011111

مطالبات سهامداران

0502 /6/05

021

521111

مطالبات سهامداران

0570/ 5/00

551

011111

مطالبات و آورده نقدی سهامداران

تاریخ افزایش سرمایه



الزم به ذکر است با توجه به شنیده ها  ,احتمال ان ام افزای

محل افزایش سرمایه

سرمایه جهت اجرای برخی از پروژه هما چنمدان دور از

ذهن نخواهد بود.
ترکیب سهامداران
طبق اطالعات مورخ  , 0576/05/01ترکیب صاحبان سهام " ثباغ" به صورت زیر می باشد :
نام سهامدار

تعداد سهام

درصد مالکیت

شرکت بین المللی توسعه ساختمان( سهامی عام)

607025020

2556

شرکت سرمایه گذاری دانایان پارج( سهامی عام)

056710575

0950

موسیه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر

29060120

955

شرکت سرمایه گذاری ایرانیان اطلس (سهامی خاص )

50657570

650

شرکت سرمایه گذاری سپه( سهامی عام)

0651265

050

شرکت گروه مالی سپهر صادرات ( سهامی خاص)

9552056

157

شرکت ترکویز پارتنر لیمیتد

2511111

159

سایر شرکت های حقوری

02079191

057

اشخاص حقیقی

7095556

055

سایر

010555010

0559

جم

011,111,111

011

درصد مالکیت سهامداران
60
50
40
30
20
10

سایر

اشخاص
حقیقی

موسیه
شرکت سرمایه شرکت بین
شرکت سرمایه
شرکت گروه
صندوق بیمه
شرکت سرمایه
گذاری دانایان المللی توسعه
گذاری ایرانیان
سایر شرکت شرکت ترکویز مالی سپهر
گذاری سپه(
اجتماعی
پارج( سهامی ساختمان(
اطلس (سهامی
های حقوری پارتنر لیمیتد صادرات (
روستائیان و
سهامی عام)
سهامی عام)
عام)
خاص )
سهامی خاص)
عشایر

1.899633751.2340292512.6541385

0.6625

0

 52.3941438817.112674137.233507254.828662251.077570250.90314075درصد مالکیت سهامداران

موجودی امالک
 .1زمین:
الف) زمین  03هکتاری شهرک رشدیه تبریز:

این زمین با کاربری های عمومی شامل ت اری ,اداری ,خدماتی و م موعه های فرهنگی  ,ورزشمی و رفماهی در مرحلمه آمماده
سازی و پیاده سازی طرح جام می باشد .این پروژه در زمینی به میاحت  51هکتار در حمال اجمرا ممیباشمد کمه حمدودا 06
هکتار میاحت مفید پروژه است برای این پروژه نیازمند ذکر است که به دلیل مورعیت این ناحیه به لحاظ نزدیکی بمه گیمل و
سایر بحث های مرتبط ,رابلیت بلند مرتبه سازی در این پروژه وجمود نمدارد .از طرفمی دیگمر ,شمرکت در هنگمام سماخت سمایر
بخ

های رشدیه (فاز  0و فاز  )5تا حد ممکن به استفاده ت اری و میکونی از زمین بهره برده و همین موضوع باعث شمده تما

کاربریهایی مانند آموزشی ,فرهنگی ,بهداشتی و درمانی و  ....به این پروژه سرریز شوند .از عواممل محمدود کننمده ایمن پمروژه
عبارتند از میائل مربوط به شهرداری ,میائل مربوط به عوارض و فنی مهندسی و نزدیکی بمه گیمل .ارزش روز ایمن زممین بما
برآورد کاربری های آن  0692111میلیون ریال برآورد میشود.
کاربریهای این پروژه شامل طیف وسیعی میباشد که به صورت مشخص به صورت جدول زیر میباشد.
ردیف

کاربری زمین

تعداد قطعه زمین

درصد

مساحت زمین (متر مربع)

0

آموزشی

6

%7500

51110

5

بهداشتی و درمانی

0

%1507

5675

5

ت اری

5

%9596

55020

6

جهانگردی-
گردشگری-خدماتی

2

%05525

50165

2

فرهنگی

5

%6576

02122

6

ورزشی

01

%01567

55601

9

پارکینگ عمومی

5

%5590

00560

0

فضای سبز

01

%56505

95520

7

ارتباطات و شبکه
دسترسی

%52566

99567

%011

515965

جم کل

50

ب) زمین سرعین :

امکاناتی که تا کنون در شهر سرعین مهیا شده
شده است به صورت سنتی ای اد شمده و فارمد
پشتوانه مناسب مطالعاتی برای توسعه شمهری
و ارائممه خممدمات گردشممگری مممی باشممد .شممهر
سرعین امکانات الزم جهت ارامت و مانمدگاری
چنمممد روزه گردشمممگران را نداشمممته و اغلمممب
میافران  ,این شهر را برای ارامت یمک روزه در
برنامه سفر خود ررار می دهنمد .شمناخت ایمن
مشکل که در گزارش مطالعات شمهری اسمتان
اردبیل نیز از برجیتگی چشم گیری برخموردار
است ,شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه
را برآن داشته تا در زمینی به میاحت تقریبمی
 56607متر مرب در شهر سمرعین نیمبت بمه
طممماراحی و سممماخت م موعمممه ای در حمممد
استانداردهای مدرن و رابل ربول اردام نماید .محل زمین در برخموردارترین بخم
م اورت حوضچه های اب درمانی گاومی
در این م تم که از سه بخ

گلی ,سبالن و نزدیک به میدان مرکزی شهر ررار دارد.

ت اری  ,ارامتی ( هتل و واحد میکونی) و آبدرمانی تشکیل شده تمامی امکانات الزم برای بهره

برداری مناسب از آنها در نظر گرفته شده است .بخ
ت هیزات روز طراحی شده و بخ

شمهر سمرعین و در مورعیمت بمی نظیمر در

آبدرمانی پروژه به صورت آب درمانی محض و پمارو آبمی بما امکانمات و

ت اری پروژه نیز عالوه بمر امکانمات ت ماری از ت هیمزات تفریحمی و فرهنگمی جهمت ارائمه

خدمات به میافرین و شهروندان برخوردار است .سالنهای کوچک سینما و فضای بازی کودکمان از جملمه دیگمر امکانمات ایمن
م موعه است .سالنهای غذاخوری سنتی و رستورانها نیز از جمله بخشهای ت اری م موعه می باشند کمه بما کیفیمت بماالتر و
مطلوب تر نیبت به واحدهای مشابه در سطح شهر در خدمت گردشگران خواهند بود.
کاربری های پروژه
کاربری های عمده و اصلی جهت خدمات رسانی به مشتری به ترتیب ذیل در برنامه طرح لحاظ گردیده است:


کلینیک آبدرمانی و م موعه استخر سرپوشیده درمانی



هتل



ت اری



مرکز بازیهای سرپوشیده

ج) زمین شهرک رشدیه  2به مساحت  74هکتار:

این زمین تفکیک شده و در فرآیند ساخت و ساز ررار گرفته و ریمتی از آن نیز در رالب زمین های ویالیی میتقیما به فروش
رسیده است و یا به ابنیه رابل فروش به صورت مشارکت یا پیمانکاری تبدیل شده است .ایمن پمروژه نزدیمک بمه  09211متمر
مرب فضای آپارتمانی وجود دارد که هنوز فروخته نشده اند .ارزش روز واحد های فروش نرفته در حدود  251111میلیون ریمال
برآورد میشود .کاربری های این پروژه عبارتند از:

مساحت زمین (متر

ردیف

کاربری زمین

درصد

0

ویالیی تکواحدی

65556%

96215

5

میکونی آپارتمانی

61501%

91202

5

ت اری

5506%

2250

6

آموزشی

6520%

00667

2

بهداشتی و درمانی

6517%

9075

6

ت هیزات شهری

0571%

5560

9

فرهنگی و مذهبی

0571%

5560

011%

092067

جم کل

مربع)

 .2واحد های در جریان ساخت مشارکتی آپارتمانی
از مهمترین این واحدها پروژه های اطلس و سپیدار میباشند:
الف) پروژه اطلس

سهم شرکت از این پروژه  %55است .از واحدهای ت اری  5911متر مرب (سهمالشرکه شرکت) باریمانمده اسمت .نکتمه رابمل
ذکر در رابطه با این پروژه اختصاص  0611متر مرب از بخ
بخ

ت اری به فروشگاههای اورست مدرن پارج ممیباشمد .همچنمین

اندکی نیز به شهر بازی کودکان اختصاص یافته است .با در نظر گرفتن تمامی موارد فوق ,فضای باریمانمده رابمل فمروش

معادل  5711متر مرب میباشد که ارزش روز آن  091111میلیون ریال برآورد میشود.
پروژه مرکز تجارت اطلس تبریز
میاحت زمین 5611 :متر مرب
نوع کاربری :ت اری -اداری

تعدادکل واحدها 565 :واحد

زیربنای کل66050 :

زیربنای پارکینگ 06621:متر مرب
زیربنای ت اری 55065 :متر مرب

میاحت ها

زیربنای خدماتی 6202 :متر مرب
تعداد پارکینگ تامین شده662:باب
تعداد واحد ت اری 567 :واحد

تعداد واحدها:

تعداد واحد خدماتی 01 :واحد

ب) پروژه سپیدار

سهم الشرکه شرکت در مشارکت این پروژه حدود  ٪52میباشد .زیربنای رابل فروش 00911متر مرب است که سمهم شمرکت
 6511متر مرب میباشد .ارزش تقریبی این پروژه حدود  061111میلیون ریال میباشد .مشخصات ایمن پمروژه بمه شمرح زیمر
میباشد:
ردیف

شرح فعالیت

مساحت متر مربع

0

میاحت زمین

5702

5

زیربنای کل

56206

5

زیربنای مفید

09700

6

تعداد واحد میکونی

066

2

تعداد پارکینگ

066

.0واحد های در جریان ساخت توسط شرکت



نام پروژه

پیشرفت فیزیکی

متر مربع

ارزش روز -میلیون ریال

پروژه ائل گلی

%5550

06500

611111

پروژه بلوار شهریار

%69

522656

551111

پروژه ائلگلی در مرحله خاوبرداری متورف شده است  .مشخصات این پروژه به شرح زیر میباشد:
عنوان

مساحت (مترمربع)

میاحت عرصه

7502

میاحت پارکینگ و تاسییات

55015

تعداد واحد
005باب

زیربنای کل ت اری

07515

017واحد ت اری

زیربنای کل اداری

6601

56واحد خدماتی

زیربنای کل میکونی

56700

005واحد میکونی

کل زیربنای احداثی

07506

 -سرمایه گذاری در پروژه یادمان اردبیل

در این پروژه سهمالشرکه شرکت باغمیشه حدود  ٪61میباشد .پروژه در مرحله خاوبرداری و نیلینگ میباشمد .عرصمه ایمن
پروژه حدود 6521متر مرب می باشد که زیربنای  59111متر مرب در روی آن ررار خواهد گرفمت .از ایمن  59111متمر مربم
حدود  56511متر مرب مفید میباشد که سهم شرکت از آن  7951متر مرب است که ارزش روز آن  021111میلیمون ریمال
برآورد میشود.

خالصه ای از پروژه ها و ارزش روز آن ها

موجودی دارایی های زمین و امالک شرکت
عنوان
فرآوری شده

موجودی زمین های

مشارکتی

موجودی واحدهی در جریان ساخت

بهای تمام شده (ریال)

ارزش روز کل( ریال)

خالص ارزش دارایی ها

زمین سی هکتاری شهرو رشدیه

557,067,510,015

0,592,111,111,111

0,152,051,970,079

زمین سرعین

095,006,556,005

511,111,111,111

56,002,962,009

زمین شهرو رشدیه  69( 5هکتاری)

59,607,620,016

251,111,111,111

675,201,260,076

متراژ اعیانی(متر مربع)

بهای تمام شده (ریال)

ارزش روز کل( ریال)

خالص ارزش دارایی ها

570,106,111,111

091,111,111,111

290,706,111,111

061,111,111,111

70,200,111,111
57,225,511,111

درصد

پیشرفت

مشارکت

فیزیکی
79%

5666569
6911592

60,605,111,111
06,956,111,111

26,599,511,111
61,500,611,111

55,055,611,111
20,929,611,111

عنوان

نوع

پروژه اطلس

ت اری

55%

پروژه سپیدار

میکونی

52%

51%

رطعه  020رشدیه

میکونی

60%

95%

5005506

 611و  610رشدیه

میکونی

61%

26%

5101575

06,506,111,111

زاده اسماعیل

میکونی

60%

1%

5512590

06,520,111,111

66,002,611,111

طلوعی و پناهی

میکونی

60%

25%

0066569

7,091,111,111

59,575,611,111

50,055,611,111

 022رشدیه 5

میکونی

60%

70%

0596577

0,171,111,111

52,257,011,111

09,667,011,111

 021رشدیه 5

میکونی

60%

26%

005500

9,600,111,111

06,565,511,111

0,900,511,111

شده

داری

خری

های

واحد

ودی

شرکت آکند آذر

میکونی

29%

90%

5566590

9,612,111,111

66,076,511,111

57,607,511,111

 052انبوه سازان آذر

میکونی

61%

22%

656565

6,556,111,111

05,255,611,111

6,576,611,111

 570و  577رشدیه 5

میکونی

61%

60%

690555

6,966,111,111

7,266,611,111

5,051,611,111

غفارلو

میکونی

60%

60%

0601567

6,227,111,111

50,517,011,111

50,621,011,111

تاج احمدی

میکونی

60%

95%

0120566

2,200,111,111

50,095,511,111

02,665,511,111

سپهر و زاده اسماعیل

میکونی

60%

75%

926512

5,651,111,111

02,100,111,111

00,660,111,111

صفادوست

میکونی

60%

76%

601566

5,606,111,111

0,510,011,111

2,276,011,111

 72رشدیه 5

میکونی

60%

011%

560576

0,926,111,111

6,790,011,111

5,555,011,111

یشمکچی

میکونی

60%

05%

656599

5,190,111,111

0,952,611,111

6,629,611,111

سرتیپی

میکونی

61%

0%

5201510

5,019,111,111

90,610,611,111

67,676,611,111

 76رشدیه 5

میکونی

65%

011%

555510

0,920,111,111

6,661,511,111

5,917,511,111

شرکت زرین ساخت

میکونی

60%

70%

50550

0,001,111,111

2,626,111,111

5,066,111,111

 065شرکت آذرگاالن

میکونی

61%

75%

096550

0,655,111,111

5,256,511,111

5,010,511,111

ملکی

میکونی

60%

72%

556506

0,556,111,111

6,956,011,111

5,211,011,111

 060فرزانه وار و تقی زاده

میکونی

60%

011%

551506

0,510,111,111

6,615,011,111

5,176,011,111

فراملکی

میکونی

61%

77%

55590

056,111,111

692,611,111

260,611,111

نهالی-راسم زاده علیپور

میکونی

65%

011%

050

967,111,111

5,651,111,111

0,090,111,111

شرکت تن آباو روز

میکونی

65%

011%

620575

910,111,111

7,150,611,111

0,551,611,111

شرکت اولوج

میکونی

65%

011%

555527

225,111,111

6,620,011,111

6,177,011,111

سرتیپی

میکونی

61%

91%

0971516

625,111,111

52,011,011,111

52,560,011,111

شرکت آبیاران

میکونی

65%

011%

056570

570,111,111

5,677,611,111

5,610,611,111

مهرآذران

میکونی

60%

011%

062522

96,111,111

5,500,111,111

5,559,111,111

متراژ اعیانی(متر مربع)

بهای تمام شده (ریال)

ارزش روز کل( ریال)

خالص ارزش دارایی ها

موج

مصطفی زاده

میکونی

60%

72%

0060512

9,615,111,111

55,560,111,111

02,727,111,111

عنوان

پیشرفت فیزیکی

واحد های خریداری شده از آذربای ان

آپارتمانی و
ت اری

011%

576595

00,570,111,111

56,205,111,111

00,570,111,111

واحدهای خدماتی م تم دانشگاه

خدماتی

011%

021

05,271,111,111

50,111,111,111

9,601,111,111

واحدهای ت اری م تم دانشگاه

ت اری

011%

00055

05,105,111,111

50,576,111,111

0,500,111,111

واحدهای ت اری رلعه 5

ت اری

011%

00509

6,506,111,111

7,056,611,111

5,650,611,111

واحد مهد کودو اسکان

ت اری

011%

000

2,555,111,111

7,611,111,111

6,060,111,111

آپارتمانهای ولیعصر جنوبی

آپارتمانی

011%

652

5,651,111,111

00,501,111,111

9,001,111,111

واحدهای آپارتمانی رطعه 020

آپارتمانی

011%

72560

5,627,111,111

9,950,501,111

2,167,501,111

واحدهای م تم پارسیان

آپارتمانی

011%

511

0,700,111,111

65,111,111,111

61,107,111,111

موجودی

عنوان

نوع

متراژ اعیانی(متر مربع)

بهای تمام شده (ریال)

ارزش روز کل( ریال)

خالص ارزش دارایی ها

واحدهای

واحدهای خدماتی -پارکینگ

خدماتی

5,291

2,790,111,111

512,615,511,111

077,655,511,111

واحدهای آپارتمانی

میکونی

661

0,661,111,111

0,015,611,111

9,565,611,111

موجودی

عنوان

نوع

متراژ اعیانی(متر مربع)

بهای تمام شده (ریال)

ارزش روز کل( ریال)

خالص ارزش دارایی ها

واحدهای

پروژه ائل گلی

خدماتی-ت اری

06500

076,076,111,111

561,111,111,111

062,016,111,111

ساخته
شده

در جریان
ساخت
توسط
شرکت

پروژه بلوار شهریار

خدماتی-ت اری

522656

026,007,111,111

551,111,111,111

92,000,111,111

برآورد خالص ارزش دارایی های شرکت
(ارقام به میلیون ریال)

ارزش روز دارایی ها

989.98193

حقوق صاحبان سهام

050565009

جمع بدهی ها

7015026

جمع بهای تمام شده دارایی ها

056775901

خالص ارزش دارایی هاNAV-

557555550

تعداد سهام

01151115111

 NAVهر سهم -ریال

6716

قیمت روز هر سهم -ریال

5792

نسبت قیمت به NAV

%60

پیش بینی صورت سود و زیان
با بررسی صورت های مالی شرکت شهرسازی و خانه سازی باغمیشه به نظر میرسد برای اجرای همر چمه سمری تمر پمروژه هما
شرکت نیازمند تامین نقدینگی می باشد .این نقدینگی هم می تواند از محل افزای

سرمایه صورت گیرد و هم از محل دریافت

تیهیالت .در این گزارش با درنظر گرفتن مفروضاتی که در ادامه ارائه خواهد شد به برآورد وضمعیت سمود آوری شمرکت در دو
سرمایه و عدم ان ام آن پرداخته ایم:

حالت ان ام افزای
مفروضات:


در محاسبات مربوط به پی

بینی فروش و بهای تمام شده صورت سمود و زیمان ممالو شناسمایی درآممد براسماج

استاندارد  57حیابداری بوده و مبالغ ذکر شده نشانگر فروش های ان ام شده در سنوات گذشته و فروش سال جاری
می باشد لذا براساج استاندارد  57با در نظر گرفتن فروش واحدها و پیشرفت فیزیکی پمروژه هما  ,فمروش شناسمایی
گردیده و تنها تفاوت ای اد شده مربوط به مناب تامین نقدینگی جهت اجرای پروژه ممی باشمد کمه در صمورت عمدم
ان ام افزای

سرمایه به ناچار شرکت کیری مناب خود را از طریق تیهیالت بانکی تامین می نماید که این امر باعث

خواهد شد هزینه های مالی سنوات در حالت عدم ان ام افزای

سرمایه نیبت به حالت ان مام افمزای

سمرمایه  ,بما

رشد همراه باشد.


بهای تمام شده معادل با ریمت تمام شده هر یک از موجودی های شرکت در یادداشت  6صورتهای مالی منتهمی بمه
 0576516550به عالوه برآورد هزینه اتمام پروژه تا تاریخ شناسایی فروش می باشد.



در پی

بینی ها هزینه های اداری و عمومی و فروش نرخ تورم  01درصدی برای هر سال منظور گردیده است.



در پی

بینی هزینه های مالی با توجه به اینکه فرض بر این شده که تیمهیالت دریمافتی بمه طمور یک ما و پمس از

گذشت یکیال م ددا تمدید گردد لذا کلیه تیهیالت دریافتی با احتیاب  50درصدی نمرخ بهمره بمه عنموان هزینمه
مالی محاسبه گردیده است.


هر ساله فرض شده  01درصد از سود خالص سال مالی تقییم گردد.

برآورد صورت سود و زیان

برآورد صورت سود( زیان) انباشته

