گزارش شرکت توس گستر (سهامی عام)

فروردین ماه 9315

 -9سهامداران شرکت

ردیف

نام سهامدار

تعداد سهام

درصد مالکیت

1

شرکت آکام گستر تیراژه

213.377.479

72.23

2

شرکت ایرانیان اطلس

164.142.911

22.72

7

شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه

174.726.444

24.19

9

سایر

141.431.444

16.39

6

شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس

93.293.311

1.44

1

شرکت سرمایه گذاری بهمن

4.733.111

1.74

3

شرکت بازتاب سهام توس

2.324.133

4.94

3

شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس

966.624

4.413

4

مهندسین مشاور طرح و اندیشه شیوا اطلس

766.211

4.462

جمع

136.444.444

144

2

 -2معرفی شرکت
شرکت سرمايهگذاری توسعۀ شهری توسگستر به صورت شرکت سهامی عام تأسیس شده و طی شمارۀ ثبت  12921مورخ
 1331/20/11در ادارۀ کل ثبت اسناد و امالک خراسان به ثبت رسیده است و با حمايت وزارت مسکن و شهرسازی با سرمايۀ چهل
میلیارد ريال فعالیت خود را آغاز نمود .با تالش و همت مديريت و مجموعه همکاران شرکت همچنین مساعدت و پشتیبانی سهامداران
محترم ،در تاريخ  1332/29/12نماد شرکت در بورس اوراق بهادار تهران گشوده گرديد.
 -9-2مؤسسین شرکت
موسسین شرکت به شرح زير میباشند:
 .1شرکت مسـکن سـازان خراسـان
 .2شـرکت سرمايه گذاری خانه گستر يکم
 .3کارکنان سازمان مسکن و شهرسازی خراسان
 .0اداره کل اوقاف و امور خیريه خراسان
 .1تعدادی از اساتید و کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد
 .1کارکنان شرکت برق منطقه ای خراسان
 .3تعداد اشخاص حقیقی و حقوقی
 -2-2موضوع فعالیت شرکت

موضوع فعالیت شرکت بر طبق اساسنامه عبارت است از:
 سرمايهگذاری و يا اجرای پروژههای ساختمانی اعم از مسکونی ،تجاری ،اقامتی و ساخت فضاهای عمومی و خدماتی
 خريد و سرمايهگذاری در اوراق بهادار و سهام ديگر شرکتها
 جلب و مشارکت دادن سرمايههای کوچك و پساندازهای اشخاص در راستای اهداف شرکت
 اخذ وام و تسهیالت از سیستم بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی
 ايجاد صندوقهای پسانداز وام مسکن
 ايجاد مؤسسات مالی و اعتباری غیر بانکی
 خريد و فروش امالک و مستغالت

3

 -3-2شرکتهای تابعه

شرکتهای تابعه توسگستر عبارتند از:
 شرکت آرمان گستر يکم توس
 شرکت آرمان گستر هشتم اطلس
 شرکت بازرگانی فراگستر مهان آرمان
 -4-2شرکتهای وابسته

شرکتهای وابسته توسگستر عبارتند از:
 راهوند توس

0

 -5-2پروژهها

پروژههای هلدينگ توسگستر و شرکتهای تابعه آن در چهار بخش ذيل دستهبندی گرديدهاند:
 پروژههای فروش رفته
 پروژههای آماده برای فروش
 پروژههای در جريان ساخت
 -9-5-2پروژههای فروش رفته

پروژههايی که پیش از اتمام مراحل ساخت توسط شرکت واگذار گرديدهاند ،عبارتند از:


پروژه آرامش

 واحدهای مسکونی نیايش


واحد مسکونی کوهسنگی

 شرکت نوش فرم ( کارگاه آب معدنی)


پروژه پزشکان

 پروژه زکريا -زمین
 پروژه لويزان

1

 -2-5-2پروژههای آماده برای فروش

 پروژه نیايش
 پروژه مسعود ( 13واحد مسکونی)
 پروژه عدالت بلوک  A-B-C-Dتجاری
 پروژه شايسته
 -3-5-2پروژههای در حال اجرا

پروژههای در حال اجرای شرکت عبارتند از:
 پروژه آسمان
 پروژه کوثر
 پروژه آبشار
 پروژه زکريا

1

 -3چشم انداز شرکت
توس گستر به عنوان شرکت سرمايهگذاری مادر در حوزه توسعه شهری از طريق ارائه خدمات و محصوالت برتر به مشتريان و ذينفعان
با استفاده از روزآمدترين فناوریها ،به منظور افزايش بازده حقوق صاحبان سهام ،پیشتازی در کشور و قابلیت نفوذ در منطقه در
راستای فرهنگ اسالمی با ديدگاه توسعه پايدار را هدف قرار داده است.

 -4بیانیه ماموریت
توس گستر با اجرای پروژههای توسعه شهری و ايجاد مراکزی با سیمای مناسب و استانداردهای روز به همراه توجیهپذيری اقتصادی از
طريق جذب سرمايههای خرد و کالن و شیوههای نوين تامین مالی با اتکا به نیروهای کارآمد شرکت ،در قالب شرکتهای تخصصی
اقماری ،در جهت سودآوری پايدار برای سهامداران و محیطی همراه با آسايش و آرامش برای مشتريان تالش میکند.
 ارزشهای بنیادين
 تعالی سازمانی
 وفاداری به ذينفعان
 سودآوری پايدار
 گرايش به تخصص و دانايی محوری
 سرآمدی
 توسعه منابع انسانی
 رعايت اخالق و حفظ منزلتهای اجتماعی

3

شركت سرمایهگذاري توسعه شهري توس گستر (سهامي عام)
ترازنامه
3000/30/03

3

پروژه هاي در جریان ساخت
مانده  03آذر 09

بهاي تمام شده

فهرست

شرح

2

پروژه اسمان

96712

6

پروژه آبشار

616392

4

1

پروژه زکریا

916227

4

11

جمع

ارزش برآوردي فعلي

افزایش /كاهش ارزش

متراژ_مترمربع

تعداد

نرخ

مبلغ

نرخ

مبلغ

مبلغ

4

2763336437

1476324

6764446444

2716131

1236911

162696171

316711

966446444

2666334

1396937

163136767

346923

1364736234

3366739

3466463

167126764

161436341

2696917

9

پروژه هاي آماده براي فروش

فهرست

شرح

مانده  03آذر 09

ارزش برآوردي فعلي

بهاي تمام شده

افزایش/كاهش
ارزش

متراژ_مترمربع

تعداد

نرخ بهاي تمام شده

مبلغ

نرخ

مبلغ

مبلغ

1

پروژه عدالت بلوک  A-B-C-Dتجاری

2129

44

1766716163

236391

2267466633

936733

136171

2

پروژه مسعود

1412

17

7161446341

736494

9762336161

976343

16363

7

پروژه نیایش

9132

72

1466316613

316314

2463436914

1296113

926393

9

پروژه شایسته

191

2

2369146464

96193

7262946712

96343

664

6

پروژه پزشکان

37

1

1467946776

363

1162736213

477

36

6

زمین محل مجتمع تجاری عدالت(حق مالکانه سرقفلی ها)

3267

774

162416639

146164

964446444

776412

226767

2696999

416123

117.711

جمع شرکت اصلی

12

خالص ارزش روز هر سهم
افزایش (كاهش) پروژه هاي آماده فروش

031319

افزایش (كاهش) پروژه هاي در جریان ساخت

313371901

حقوق صاحبان سهام

9031977

ذخیره كاهش ارزش

.

 NAVشركت

113031033

تعداد سهام

17013331333

 NAVهر سهم

01330

قیمت روز هر سهم

11393

نسبت قیمت به NAV

196

11

