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  بیانیۀ ثبت

  )1384مصوب (قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمی ایران  22موضوع مادة 

  

  

  

  1/2–فرم ب 

  ناشی از افزایش سرمایهم هاي سهامی عا بیانیۀ ثبت سهام در دست انتشار شرکت

  هاي تولیدي و خدماتیشرکت

  

  

  )سهامی عام(سازان بهشت پارس  شرکت صنعتی بازرگانی آینده

  

  

  242091- تهران  –تهران 

  ]شرکتثبت ة و شماراستان و شهر محل ثبت [

  

  
  

  50واحد  –10طبقه  –159پالك  –ساختمان زعفرانیه  –خیابان زعفرانیه  –خیابان ولیعصر  –تهران 

22734312-021  

  ]شماره و کدپستی ده رقمیهمراه شمارة تلفن، کد پیشآدرس دفتر مرکزي به[

  

  

  10850شمارة ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار 
  

  28/01/90ثبت شده در 

  
  

  :تذکر

اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصـول اطمینـان از رعایـت مقـررات قـانونی و مصـوبات       ثبت 

هـا یـا   سازمان و شفافیت اطالعاتی بوده و به منزلۀ تأیید مزایا، تضمین سودآوري و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت

  . باشد هاي مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی طرح
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  سازان بهشت پارس شرکت صنعتی بازرگانی آینده

  

  ریالی 1,000میلیون سهم عادي  74

  

  

 سـازان بهشـت پـارس    صنعتی بازرگانی آیندهمنظور انتشار اطالعات مرتبط با عرضۀ سهام در دست انتشار شرکت این بیانیه، به

، ها، اطالعات، اسناد و مدارکی که در مرحلۀ ثبت به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شدهبر اساس مجموعۀ فرمسهامی عام، 

توانند به بخش مربـوط بـه    منظور دسترسی به اطالعات مالی شرکت میاران بهگذسرمایه .استگردیدهو ارائه توسط ناشر تهیه 

 www.beheshtepars.comرسانی شرکت در سایت رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار، یا به سایت رسـمی ناشـر   اطالع

منتشر و به عموم ارائـه   تاطالعااز طریق روزنامۀ  سازان بهشت پارس صنعتی بازرگانی آیندههاي شرکت آگهی. مراجعه نمایند

  .خواهد گردید
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  شخصات ناشرم

  

  

  موضوع فعالیت

  .باشدشرح زیر میسهامی عام، موضوع فعالیت اصلی به سازان بهشت پارس آیندهمطابق اساسنامۀ شرکت 

  .باشدشرح زیر میاساسنامۀ شرکت، موضوع فعالیت اصلی به 2مطابق ماده 

  صادرات و واردات گل و گیاه پایانه گل و گیاه و: موضوع اصلی

  .باشد به طور کلی هر گونه فعالیت مجاز اقتصادي که مطابق با قوانین کشور می: موضوعات فرعی

  

  

  

  تاریخچۀ فعالیت

مـورخ   66915/32به موجب آگهی تأسیس شماره  17/12/1383سازان بهشت پارس در تاریخ  شرکت صنعتی و بازرگانی آینده

بـه  . به صورت با مسئولیت محدود بـه ثبـت رسـید    07/01/1384مورخ  17498زنامۀ رسمی شمارة مندرج در رو 13/12/1383

، نوع شرکت از مسئولیت محدود به سهامی 01/02/1384مورخ  17517موجب آگهی تغییرات مندرج در روزنامۀ رسمی شمارة 

نوع شـرکت از سـهامی    11/11/1386خ مور 18306به موجب آگهی تبدیل مندرج در روزنامۀ رسمی شمارة . خاص تغییر یافت

در حال حاضر شرکت به شماره ثبت . نزد اداره ثبت نوشهر به ثبت رسید 1934خاص به سهامی عام تبدیل گردیده و به شمارة 

خیابـان   –مرکز اصـلی شـرکت در تهـران    . نزد اداره ثبت تهران به ثبت رسیده است 10102828209و شناسۀ ملی  242091

  .باشد می 50واحد  –10طبقه  –159پالك  –ساختمان زعفرانیه  –ن زعفرانیه خیابا –ولیعصر 

  :باشند مجوزهاي قانونی اخذ شده توسط شرکت به شرح زیر می

معاون اول  02/10/85مورخ  124687/36371به استناد نامه شماره (16/09/85مصوبۀ هیئت وزیران در جلسه مورخ .1

).رئیس جمهور به وزارت بازرگانی

جواز تأسیس صادره سازمان توسعه تجارت ایران که طبق آن به شرکت اجازه داده شده است کـه در زمینـه احـداث،    .2

سـال فعالیـت    5ساماندهی و مدیریت پایانه صادراتی گل و گیاه واقع در استان مازندران، شهرستان تنکابن به مـدت  

.نماید
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  سهامداران

  .باشد به شرح زیر می 15/05/90ترکیب سهامداران شرکت، در تاریخ 
  

  نام سهامدار
  نوع شخصیت

  حقوقی
  درصد مالکیت  تعداد سهام  شماره ثبت

  درصد 435/99  397,740,000      وند عابدینییعقوب خواجه

  درصد 125/0  500,000      وند عابدینیاحمد خواجه

  درصد 125/0  500,000      وند عابدینیمیالد خواجه

  درصد 125/0  500,000      وند عابدینیفاطمه خواجه

  درصد 125/0  500,000      فرح رمضانی نسب

  درصد 065/0  260,000      )سهم 1,000نفر و هر یک  26(سایر سهامداران 

  100  400,000,000      جمع

  

  

  و مدیرعامل مشخصات اعضاي هیئت مدیره

عنوان اعضاي هیئت مدیره انتخاب  اشخاص زیر به25/11/88، مورخ العاده به طور فوق به موجب مصوبۀ مجمع عمومی عادي

به عنوان مدیر عامل شرکت وند عابدینی آقاي یعقوب خواجههیئت مدیره 25/11/88مورخ مصوبۀ بر اساس همچنین .گردیدند

  .ه استانتخاب گردید

  

  نماینده  سمت  نام
  مدت مأموریت

  توضیحات
  خاتمه  شروع

  موظف  25/11/90  25/11/88    مدیرعاملرئیس هیئت مدیره و   وند عابدینیهیعقوب خواج

موظف  25/11/90  25/11/88    نایب رئیس هیئت مدیره  وند عابدینیهاحمد خواج

موظف  25/11/90  25/11/88    عضو هیئت مدیره  فرح رمضانی نسب

موظف  25/11/90  25/11/88    عضو هیئت مدیره  وند عابدینیهمیالد خواج

موظف  25/11/90  25/11/88    مدیرهعضو هیئت   وند عابدینیهفاطمه خواج

  

  شرکت بازرس/ حسابرسمشخصات 

به عنوان حسابرس  حسابرسی نمودگر روشمؤسسۀ ، 20/11/89، مورخ العاده به طور فوق مجمع عمومی عاديبراساس مصوبۀ 

و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل مؤسسۀ حسابرس . است براي مدت یک سال انتخاب گردیدهبازرس قانونی و 

  .است بودهحسابرسی نمودگر روش 
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  سرمایۀ شرکت

کـه در تـاریخ    ؛باشـد ریـالی مـی   1,000سـهم   میلیون 400ریال منقسم به میلیارد  400آخرین سرمایۀ ثبت شدة شرکت مبلغ 

  .اخیر تغییري نیافته استسال  3الزم به ذکر است سرمایه شرکت طی .به ثبت رسیده است 02/08/84

  

  روند سودآوري و تقسیم سود

  :اخیر به شرح زیر بوده استمالی خالص و سود تقسیم شدة شرکت طی سه سال ) زیان(میزان سود 

سال اخیر منجر به ایجاد سود براي سهامداران نشده  3برداري قرار دارد، عملکرد  با توجه به اینکه شرکت در مرحله قبل از بهره

  .است

  

1386  1387  1388  شرح

  -   )2/3(  )8/2(  )ریال(شرکت اصلی واقعی هر سهم ) زیان(سود 

  -   -   -   )ریال(گروه  واقعی هر سهم) زیان(سود 

  -   -   -   )ریال(سود نقدي هر سهم

  400,000  400,000  400,000  )میلیون ریال(سرمایه 

  

  

  وضعیت مالی شرکت

. باشدمیر، به شرح زیشرکت اصلی مالی اخیرسال و صورت گردش وجوه نقد حسابرسی شده سه ترازنامه ،صورت سود و زیان

ــورت ــت  ص ــالی و یادداش ــاي م ــراه  ه ــاي هم ــرکت    ه ــی ش ــایت اینترنت ــدهدر س ــارس   آین ــت پ ــازان بهش ــه آدرس  س ب

www.beheshtepars.com باشدموجود می.  

)ارقام به ریال(شرح
  برداريقبل از بهره

29/12/88

  بردارياز بهرهقبل 

29/12/87

  برداريقبل از بهره

29/12/86

- - - فروش

- - - بهاي تمام شده کاالي فروش رفته

---سود ناخالص

- )363,215,836()3,384,393,366(هزینه هاي فروش اداري و عمومی

- )83,483,386(199,848,360سایر درآمدهاي عملیاتی

-)446,699,222()3,184,545,006(سود عملیاتی

- )899,382,971()105,395,204(هزینه هاي مالی

- 2,181,315,27567,399,608ي غیرعملیاتی)هزینه ها(خالص سایر درآمدها 

-)1,278,682,585()1,108,624,935(سود قبل از مالیات

- - - مالیات بر درآمد

-)1,278,682,585()1,108,624,935(سود خالص
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)ارقام به ریال(شرح 
  برداريقبل از بهره

29/12/1388

  رداريب قبل از بهره

29/12/1387

  برداريقبل از بهره

29/12/1386

:هاي جاريدارایی

32,714,750,74170,984,723,865782,506,169موجودي نقد

1,246,764,2682,641,301,748802,863,000سایر حسابهاي دریافتنی

78,683,698,56339,317,273,33914,706,139,365مطالبات از شرکتهاي گروه و اشخاص وابسته

343,225,832354,125,8320موجودي مواد و کاال

1,703,825179,414,115223,887,848پیش پرداخت ها

112,990,143,229113,476,838,89916,515,396,382هاي جاريجمع دارایی

:هاي غیرجاريدارایی

713,226,615,979479,897,871,104432,289,874,586دارایی هاي ثابت مشهود

377,323,220377,323,220112,270,720دارایی هاي نامشهود

50,000,00000سایر دارایی ها

713,653,939,199480,275,194,324432,402,145,306جمع دارایی هاي غیرجاري

826,644,082,428593,752,033,223448,917,541,688جمع دارایی ها

:هاي جاريبدهی

14,588,036,5224,162,668,0162,985,622,230سایر حسابها و اسناد پرداختنی

0037,066,920,979بدهی به شرکتهاي گروه و اشخاص وابسته

60,480,000,00052,601,834,0926,136,109,523تسهیالت مالی دریافتی

75,068,036,52256,764,502,10846,188,652,732جمع بدهی هاي جاري

:هاي غیرجاريبدهی

353,963,353,426138,266,213,7002,728,888,956تسهیالت مالی دریافتی بلندمدت

353,963,353,426138,266,213,7002,728,888,956جمع بدهی هاي غیرجاري

429,031,389,948195,030,715,80848,917,541,688جمع بدهی ها

:حقوق صاحبان سهام

400,000,000,000400,000,000,000400,000,000,000سرمایه 

0)1,278,682,585()2,387,307,520(انباشته) زیان(سود 

397,612,692,480398,721,317,415400,000,000,000جمع حقوق صاحبان سهام

826,644,082,428593,752,033,223448,917,541,688جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام
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)ارقام به ریال(شرح 
  برداريقبل از بهره

29/12/88

  برداريقبل از بهره

29/12/87

  برداريقبل از بهره

29/12/86

:فعالیتهاي عملیاتی

خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهاي جریان 

عملیاتی
)65,175,960,959()34,702,099,147(27,851,425,144

:بازده سرمایه گذاري ها و سود پرداختی بابت تامین مالی

- 2,248,714,88347,399,608سود دریافتی بابت سپرده ها

- )5,928,003,977()16,328,558,997(سود پرداختی بابت تسهیالت مالی

  جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده

هاو سود پرداختی بابت تامین مالیگذاريسرمایه
)14,079,844,114()5,860,604,369(-

:مالیات بر درآمد

---مالیات بر درآمد پرداختی

:گذاريفعالیتهاي سرمایه

)27,077,179,150()67,762,436,960()236,622,641,860(هاي ثابت مشهودوجوه پرداختی بابت خرید دارایی

)2,705,520()267,758,020()317,758,020(هاي نامشهودوجوه پرداختی بابت تحصیل دارایی

فعالیتهاي جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از

گذاريسرمایه
)236,940,399,880()68,030,194,980()27,079,884,670(

وجه نقد قبل از فعالیتهاي ) خروج(ورود  جریان خالص

تامین مالی
)316,196,204,953()108,592,898,496(771,550,474

:فعالیت هاي تامین مالی

- 431,400,000,000211,400,000,000دریافت تسهیالت مالی

- )31,833,333,334()82,500,000,000(بازپرداخت اصل تسهیالت مالی دریافتی

وجه نقد ناشی از) خروج(ورود خالص 

هاي تامین مالیفعالیت
348,899,999,999179,566,666,666-

32,703,795,04670,973,768,170771,550,474در وجه نقد) کاهش(خالص افزایش 

10,955,69510,955,69510,955,695مانده وجه نقد در اول سال

32,714,750,74170,984,723,865782,506,169مانده وجه نقد در پایان سال
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  نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه

اقـدام بـه افـزایش سـرمایه از مبلـغ       تأمین مالی اجراي طرح پایانه صادراتی گل و گیـاه منظور  ، به84ماه سال  مهرشرکت در 

 .است ، نمودهمطالبات حال شده سهامداراناز محل ) درصد 100ل معاد(میلیون ریال  400,000میلیون ریال به مبلغ 200,000

  . به ثبت رسیده است 23/07/84این افزایش سرمایه در تاریخ 

مخارج انجـام  . منابع حاصل از افزایش سرمایه به مصرف احداث طرح پایانه صادراتی گل و گیاه رسیده استالزم به ذکر است 

  .هاي مربوطه در زیر ارائه شده است ها و ساختمان گیاه و سایر سالنشده براي احداث طرح پایانه صادراتی گل و 

)میلیون ریال(مبلغ گذاريشرح سرمایهردیف

425,250زمین1

254ساختمان2

1,457آالت و تجهیزاتماشین3

1,874وسایط نقلیه4

1,327اثاثه و منصوبات+ ابزارآالت 5

67,723ايپیش پرداخت هاي سرمایه6

  405,208  هاي در جریان ساخت دارایی  7

903,093جمع

هاي در جریان ساخت به مخارج احداث گلخانه، ساختمان پایانه، سالن حراج، ساختمان  مخارج منعکس شده در سرفصل دارایی

  :شده استاختصاص دارد که جزئیات مخارج انجام شده براي آن در زیر ارائه ... سورتینگ، تجهیز، سردخانه و 

  )میلیون ریال(مبلغ   ذاريگ شرح سرمایه  ردیف

  6,044  گلخانه شماره یک  1

  186,843  ساختمان اداري پایانه  2

  71,654  سالن حراج  3

  59,060  سازي پایانهمحوطه  4

  39,289  ساختمان سورتینگ  5

  8,950  ساختمان تجهیز  6

  12,803  ساختمان سردخانه  7

  1,011  پایانههاي اداري ساختمان  8

  1,553  تأسیسات پایانه  9

  18,001  انبار  10

  405,208  جمع
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  تشریح طرح افزایش سرمایه

  

  هدف از انجام افزایش سرمایه

سهامی عام، از افزایش سرمایۀ موضوع این بیانیۀ ثبت، به شـرح زیـر    صنعتی بازرگانی آینده سازان بهشت پارسهدف شرکت 

  . باشدمی

  . باشد می طرح احداث پایانه صادراتی گل و گیاهسرمایه، تکمیل افزایش هدف اصلی شرکت از انجام 

مترمربع واقع در قریـه   98,437طرح احداث پایانه صادراتی گل و گیاه در منطقه عباس آباد تنکابن در قطعه زمینی به مساحت 

صادراتی گل و گیـاه بـا تمـام امکانـات و تجهیـزات شـامل        عملیات طرح شامل احداث یک پایانه. طالش خیل اجرا خواهد شد

بـه مسـاحت حـدود    ... متر مربع، و سـاختمان و انبـار و    36,000ساختمان مجموعه پایانه گل و گیاه به مساحت تقریبی حدود 

ه مساحت حدود متر مربع و سایبان گلخانه ب 8,900اي دائمی گل و گیاه به مساحت تقریبی متر مربع و نمایشگاه شیشه 2,000

  . باشدمی... مترمربع و  9,000

روش انجام کار در پایانه بدین صورت است که در ابتدا بذر و پیاز گل و گیاه در پایانه تحت کنتـرل کامـل کشـت و رشـد داده     

ولیدکننـدگان  باشند، در چرخه تولید کلیـه ت ها میهاي تولیدي که عاري از هر گونه آگودگی به آفات و بیمارينهال. خواهد شد

گیـاه پـس از رشـد کـافی بـا      . تحت همکاري پایانه قرار خواهد گرفت تا ادامه مراحل رشد گیاه در مزارع ایشان صـورت گیـرد  

سازي و کنترل کمـی و کیفـی و اسـتاندارد    خصوصیات باالي مقاومت در مقابل عوامل محیطی مجدداً جهت بازپروري و آماده

ها و گیاهـانی  گل. شونددي و گاهی نگهداري و تقویت کامل و آرایش الزم عودت داده میبنگیري، بستهکردن سیستم، گلدان

المللـی عرضـه   گردند پس از طی مراحل فرآیند فوق از طریق سالن حراج بـه بازارهـاي داخلـی و بـین    که به پایانه تحویل می

  . رسندگردیده و به فروش می

ارتست از تولید، بازپروري، استانداردسازي و فروش داخلی و صادرات انواع گـل  هدف از اجراي طرح احداث پایانه گل و گیاه عب

که براسـاس   -از طرف دیگر با توجه به معماري منحصر به فرد پایانه . و گیاه بریده و گل و گیاهان زینتی و درخت و درختچه

. همزمان مورد توجه شرکت بوده استهاي گردشگري نیز به طور  ایجاد جاذبه –سبک معماري هخامنشی احداث گردیده است 

  :بندي نمود توان در طبقات زیر تقسیم مقاصد مدنظر در اجراي طرح فوق را می

اي تولید، فروش داخلی و صادرات گل شاخه.1

تولید، فروش داخلی و صادرات گل و گیاهان آپارتمانی.2

هاي زینتی تولید، فروش داخلی و صادرات درخت و درختچه.3

داخلی و صادرات گیاهان داروییتولید، فروش .4

  ارائه خدمات گردشگري.5

انآموزش دانشپذیر.6

انجام خدات آزمایشگاهی.7

ارائه خدمات حمل و نقل.8

هاي تخصصی گل و گیاه اجاره غرفه جهت برگزاري نمایشگاه.9
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  تأمین آن منابعگذاري مورد نیاز و سرمایه

جدول به شرح  ریال و منابع تأمین آنمیلیون346,816هاي یاد شدة فوق  گذاري مورد نیاز جهت اجراي برنامه مبلغ کل سرمایه

  . باشدزیر می

  

  )میلیون ریال(آخرین برآورد   شرح

ع
اب

من
  

  100,000  افزایش سرمایه 

  246,816  تسهیالت مالی

    

  346,816  جمع منابع

ف
ار

ص
م

  

  346,816  طرح پایانه صادراتی گل و گیاهفاز اول احداث و تکمیل 

    

    

  346,816  جمع مصارف

  

  مبلغ افزایش سرمایۀ پیشنهادي و محل تأمین آن

400,000در نظر دارد سـرمایۀ خـود را از مبلـغ     سازان بهشت پارس صنعتی بازرگانی آیندهشرکت ،ارائه شده برنامۀبا توجه به 

سهامداران فعلی، فروش سهام با صرف و اعطاي سهام تقدم از  سلب حقمحل ، از میلیون ریال 500,000میلیون ریال به مبلغ 

الزم به ذکر است با توجه به گزارش هیئت کارشناسان رسمی دادگسـتري  .به شرح زیر افزایش دهدجایزه به سهامداران قبلی

انجـام افـزایش   ترتیبات در نظر گرفته شده براي . ریال برآورد گردیده است 1,400استان مازندران، ارزش روز هر سهم شرکت 

  .باشد به شرح زیر می پیشنهادي سرمایه
  

  میلیارد ریال  400  سرمایه فعلی شرکت

  درصد  20  درصد افزایش سرمایه

  میلیارد ریال  500  سرمایه هدف

  ریال  1,400  قیمت عرضه سهم جدید

  میلیارد ریال  100  مبلغ افزایش سرمایه از محل فروش سهام با صرف

  میلیون سهم  74  فروشتعداد سهم جدید قابل 

  ریال میلیون  7,400  مبلغ اسمی سهام سهامداران جدید

  ریال میلیون  2,600  مبلغ صرف متعلق به سهامداران فعلی

  درصد  8/14  درصد مالکیت سهامداران جدید

  درصد  2/85  درصد مالکیت سهامداران فعلی
  



  ت پارس سهامی عامسازان بهش بیانیۀ ثبت سهام شرکت صنعتی بازرگانی آینده

  

11

  تشریح جزییات طرح

  .باشد به شرح زیر می مورد نظر شرکت هاي اجراي کامل طرحمخارج جزییات 

  

  بهسازي/ اجراي طرح توسعهریزي شده بابت مصارف برنامه

  شرح  فعالیت

  آخرین برآورد

  1389سال پایان 
  مخارج باقیمانده  مخارج انجام شده

  مبلغ

  )میلیون ریال(
  درصد

  مبلغ

  )میلیون ریال(
  درصد

  مبلغ

  )میلیون ریال(
  درصد

  زمین 

-   -%35/47  425,250%425,25042/22  زمین

      

      

-   -%35/47  425,250%425,25042/22  جمع

  ساختمان

%88/9  98,688%92/20  187,854%286,54211/15  آموزشی و حراج –ساختمان اداري 

%72/2  27,120%37/4  39,289%66,4095/3  بندي ساختمان و سالن سورتینگ و بسته

%28/1  12,800%43/1  12,803%25,60335/1  صفر و باالي صفرسردخانه زیر 

%35/1  13,486%98/7  71,654%85,14049/4  سالن حراج

%53/2  25,290-   -%25,29033/1  هاي فروش و اداري  غرفه

%62/12  126,000%67/0  6,044%132,04496/6  اي گل و گیاه نمایشگاه شیشه

%2/0  2,000%3  26,951%28,95153/1  ساختمان انبار

%23/18  182,000%58/6  59,060%241,06071/12  محوطه سازي

%20,16002/2-   -%20,16006/1  رودحانه و فضاسازي اطراف

هاي تکمیل تصفیه خانه و ساختمان

مربوطه
1,60008/0%-   -1,60016/0%

رو هاي ورودي پیادهتکمیل و ساخت دروازه

روو ماشین
20,02506/1%-   -20,02501/2%

%27,44075/2-   -%27,44045/1فروشیساختمان گل

%75,00051/7-   -%75,00095/3ساخت ساختمان و سکوي آپادانا

%25/63  631,609%94/44  403,655%1,035,26458/54  جمع

  تأسیسات و تجهیزات

تأسیسات و تجهیزات مورد نیاز فروشگاه 

گل
2,903.415/0%-   -2,903.429/0%

تأسیسات و تجهیزات مورد نیاز آبیاري 

تحت فشار
8,671.546/0%-   -8,671.587/0%

%1,058.611/0-   -%1,058.606/0تأسیسات مکانیکی فروشگاه گل

%1,25413/0-   -%1,25407/0ايتأسیسات مکانیکی گلخانه شیشه

%438.104/0-   -%438.102/0فروشگاه گلاجراي تأسیسات مکانیکی 

%43304/0-   -%43302/0اياجراي تأسیسات مکانیکی گلخانه شیشه

تجهیزات و تأسیسات مورد نیاز سالن حراج 

و محوطه
24,557.529/1%-   -24,557.546/2%

تأسیسات و تجهیزات مورد نیاز گلخانه 

ايشیشه
6,57735/0%-   -6,57766/0%

تأسیسات و تجهیزات بخش برق فروشگاه 

ايگل و گلخانه شیشه
624.4  03/0%-   -624.4  06/0%

سایر تأسیسات و تجهیزات مورد نیاز 

اي فروشگاه گل و گلخانه شیشه
654.103/0%-   -654.107/0%

و شبکه  ITتأسیسات و تجهیزات سیستم 

اینترنت
65,00043/3%-   -65,00051/6%

تأسیسات و تجهیزات سیستم مخابرات، 

پیجینگ و سیستم حفاظتی
2,50013/0%-   -2,50025/0%

BMS5,00026/0%-   -5,0005/0%سیستم کنترل 

%119,67298/11-   -%119,67231/6  جمع
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ــین ــه آالت ماش ــلئط نقلی و وس

  خارجی 

دستگاه درخت کن و هرس کن و 

  تجهیزات مربوطه 
5,627.43/0%-   -5,627.456/0%

%4,50245/0-   -%4,50224/0  دستگاه درخت کن 

%2,62226/0-   -%2,62214/0  دستگاه قرنطینه 

%127.501/0-   -%127.501/0  حمل و نقل 

%2,756.628/0-   -%2,756.615/0  حقوق گمرگی 

12.70-   -12.70  گشایش اعتبار

31.80-   -31.80  بیمه 

%15,68058/1-   -%15,68083/0  جمع

ــین ــه آالت ماش ــلئط نقلی و وس

  داخلی 

به شرح صفحات (آالت مورد نیاز ماشین

  )گزارش توجیهی 35و  34
9,235.4  49/0%-   -9,235.4  92/0%

ماشین آالت و تجهیزات و وسایل تولید 

  داخلی 
8,029.8  42/0%-   -8,029.8  8/0%

%48/1  14,815-   -%78/0  14,815  وسائط نقلیه

%21/3  32,080-   -%32,08069/1  جمع

%10,0001%69,26771/7%79,26718/4  )شامل اثاثه و تجهیزات اداري(سایر مخارج 

%149,12893/14  -%149,12886/7  سرمایه در گردش

%40,45205/4  -%40,45213/2  متفرقه و پیش بینی نشده

  

  %100  998,611%100  898,172%1,896,793100  جمع کل

    985,472    898,172  1,883,914  ریالی

900,619    -  900,619  ) یورو(ارزي

  

هر فاز در جـدول  مخارج مد نظر جهت اجراي در دو فاز به اجرا خواهد رسید که  پایانه صادراتی تکمیل طرحالزم به ذکر است 

  :زیر ارائه شده است

ز 
فا

1

شرح
  مخارج

بینی شدهپیش

ز 
فا

2

شرح
  مخارج

بینی شدهپیش

126,000تکمیل نمایشگاه شیشه اي گل و گیاه98,688تکمیل ساختمان اداري آموزشی

182,000دیوار محوطه و محوطه سازي20,520بنديتکمیل ساختمان سورتینگ و بسته

20,160تکمیل رودخانه و فضاسازي اطراف6,600سالن سورتینگ

1,600تکمیل تصفیه خانه12,800تکمیل سردخانه زیرصفر و باالي صفر

20,025رورو و ماشینهاي ورودي پیادهتکمیل دروازه13,486تکمیل سالن حراج

27,440ساختمان گل فروشی25,290هاي فروش جهت سهامدارانتکمیل غرفه

75,000آپاداناساختمان و سکوي 2,000تکمیل ساختمان انبار

50,452سایر119,672تاسیسات و تجهیزات 

149,128سرمایه در گردش47,760ماشین آالت و وسائط نقلیه

651,795جمع346,816جمع

هاي به عمل آمده، فاز اول طرح تا اواخر سال جاري به بهره برداري رسیده و فاز دوم به مـرور زمـان از محـل     بینی طبق پیش

  . منابع داخلی و تسهیالت تامین مالی خواهد گردید
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  برداري زمان، ظرفیت و نحوة بهره

که جزئیـات آن در گـزارش   (هاي موضوع طرح  احداث ساختمان پایانه و سایر ساختمانبا توجه به برنامه زمانبندي تدوین شده، 

رود  با توجه به این موضوع، انتظـار مـی  . خواهد رسیدبه اتمام سال جارياواخر) توجیهی هیئت مدیره به مجمع ارائه شده است

  .دبتواند فعالیت تجاري خود را رسماً آغاز نمای هاي ساخت پس از اتمام فعالیت

بـرداري   هـاي شـرکت، ظرفیـت بهـره     اي از فعالیت برداري نیز با توجه به ماهیت خدماتی بخش عمده در خصوص ظرفیت بهره

تابعی از میزان عرضه گل و گیاهان زینتی از طریق پایانه و کشش بازار این محصوالت خواهد بود و محدودیتی در ایـن زمینـه   

تـوان   توجیهی هیئت مدیره به مجمع، برآوردهاي اولیه حاکی از آن اسـت کـه مـی   الزم به ذکر است طبق گزارش . وجود ندارد

  .کلیه گل و گیاهان زینتی استان را از کانال پایانه به فروش رسانید

  

  تأمین منابع و مصارف مالی طرح بنديزمانبرنامۀ 

بندي زیر نسبت به تأمین منابع ۀ زمانسهامی عام، در نظر دارد مطابق برنام صنعتی بازرگانی آینده سازان بهشت پارسشرکت 

  . و مصارف مالی اقدام نماید

  مبالغ برحسب میلیون ریال                                                                                                      

  جمع  1392سال   1391سال   1390سال   شرح

  850,000    750,000  100,000  افزایش سرمایه

  148,611    )98,205(  246,816  تسهیالت مالی

          

  651,795998,611  346,816  جمع منابع

  346,816      346,816  احداث و تکمیل فاز اول طرح

  502,667    502,667    احداث و تکمیل فاز دوم طرح

  149,128    149,128    سرمایه در گردش

  998,611  651,795  346,816  جمع مصارف

  

  بندي اجراي فیزیکی طرحبرنامۀ زمان

بندي زیر نسبت اجراي فیزیکـی  سهامی عام، در نظر دارد مطابق برنامۀ زمان سازان بهشت پارس صنعتی بازرگانی آیندهشرکت 

  . طرح اقدام نماید
                                                                                                                        

  جمع  1392سال   1391سال   1390سال   شرح

  100    20  80  احداث و تکمیل پایانه صادراتی گل و گیاه

          

  100    20  80  درصد پیشرفت

  

هاي گذشته انجام شده است، در  هاي الزم براي اجراي طرح در سال الزم به ذکر است با توجه به اینکه بخش عمده زیرساخت

  .به اتمام خواهد رسید 90سال  اواخرطرح تا فاز اول صورت تأمین منابع مالی مورد نیاز، اجراي فیزیکی 
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  ارزیابی طرح افزایش سرمایه

  بینی صورت سود و زیانپیش

  :باشدصورت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح جدول زیر میبینی سود و زیان شرکت درپیش

  

  شرح

  1395سال   1394سال   1393سال   1392سال   1391سال 

  انجام 

  افزایش

  سرمایه

  عدم انجام

  افزایش

  سرمایه

  انجام 

  افزایش

  سرمایه

  عدم انجام

  افزایش

  سرمایه

  انجام 

  افزایش

  سرمایه

  عدم انجام

  افزایش

  سرمایه

  انجام 

  افزایش

  سرمایه

  عدم انجام

  افزایش

  سرمایه

  انجام 

  افزایش

  سرمایه

  عدم انجام

  افزایش

  سرمایه

2,031,2741,793,3522,295,5412,061,6372,552,6912,330,6892,919,9192,592,864- 1,767,539  فروش
)1,463,574()1,437,509()1,323,629()1,407,749()1,186,596()1,273,451()1,052,131()1,142,047(- )1,013,191(  بهاي تمام شده کاالي فروش رفته

889,227741,2211,022,090875,0411,144,9421,007,0611,482,4101,129,290- 754,348  سود ناخالص
)39,640()39,640()37,598()37,598()35,895()35,895()34,476()34,476()3,384()33,294(  هاي فروش، اداري و تشکیالتیهزینه

)69,343()69,343()63,039()63,039()57,308()57,308()52,098()52,098(200)47,362(  هاي عملیاتی سایر درآمدها و هزینه
802,653654,646928,887781,8381,044,306906,4241,373,4271,020,307)3,184(673,692  عملیاتی) زیان(سود 
)148,731()66,369()203,782()99,420()248,651()122,289()301,866()179,038()150,450()214,622(  هاي مالی  هزینه

)40,000()40,000()40,000()40,000()40,000()40,000()40,000()40,000(2,181)40,000(  عملیاتیغیرهاي  سایر درآمدها و هزینه
583,615312,780766,598493,187904,886662,6421,267,058831,576)151,453(419,070  قبل از مالیاتسود 

0000000000  مالیات

583,615312,780766,598493,187904,886662,6421,267,058831,576)151,453(419,070  سود خالص
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  بینی صورت سود و زیان مفروضات مبناي پیش

  :باشد هاي آتی به شرح زیر می بینی صورت سود و زیان براي سال مفروضات مبناي پیش

: مفروضات محاسبه درآمد فروش.1

نظر به میزان تولید گل و گیاهان زینتی در استان :گل و گیاه در پایانه تولیدکنندگان درآمد حاصل از کارمزد دریافتی از عرضه محصوالت) الف(

شود بینی میاز طریق پایانه، پیش) صادرات گل و گیاه مخصوصاً(مازندران و همچنین نظر حمایتی مسئولین استانی و کشوري مبنی بر ارائه و فروش گل و گیاه 

هاي بعد به این میزان افزوده شود تا در نهایت از طریق پایانه به فروش برسد و به تدریج در سال استاندرصد از تولیدات  70نه، برداري از پایاکه در سال اول بهره

در زیر  نهبینی فروش آنها در پایا جدول میزان تولیدات گل و گیاهان زینتی در مازندران و پیش. تمام تولیدات استان از طریق پایانه به فروش برسد 1394در سال 

  :ارائه شده است

  واحد  شرح
تولید 

  استان

  مقدار قابل عرضه در پایانه در سال

  ...چهارم و   سوم  دوم  اول

58.440.8846.7252.5658.4  میلیون شاخه  هاي شاخه بریده گل

18.312.8114.6416.4718.3  میلیون گلدان  گیاهان آپارتمانی

33.623.5226.8830.2433.6  اصله میلیون  هاي زینتی درخت و درختچه

  

. گل و گیاه افزایش خواهد یافتبدیهی است با افتتاح پایانه میزان سطح زیر کشت توسط تولیدکنندگان فعلی و تولیدکنندگان جدید افزایش خواهد یافت و در نتیجه تولیدات 

هاي کشور نیز تولیدات سایر استان صرفاً وضع موجود مورد بررسی قرار گرفته و به عنوان منبع درآمدي طرح لحاظ گردید و همچنین احتیاط،در این طرح جهت رعایت ولی 

  . قیمت فروش گلها و گیاهان و درصد کارمزد به میزان حداقل در نظر گرفته شده است از طرف دیگر. ا لحاظ نشده استه بینیدر پیش
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  :باشدبینی درآمد حاصل از کارمزد دریافتی بابت فروش اقالم فوق به شرح زیر میموارد فوق، پیشبا توجه به 

  

شرح

13911392139313941395

  مقدار فروش

...)میلیون (

  کارمزد فروش

)میلیون ریال(

  مقدار فروش

...)میلیون (

  کارمزد فروش

)میلیون ریال(

  مقدار فروش

...)میلیون (

  کارمزد فروش

)میلیون ریال(

  مقدار فروش

...)میلیون (

  کارمزد فروش

)میلیون ریال(

  مقدار فروش

...)میلیون (

  کارمزد فروش

)میلیون ریال(

  گلهاي

شاخه بریده

20.4440,88025.7053,96231.5469,53737.9687,88737.96138,422عضو

20.4461,32021.0266,22621.0269,53720.4470,98620.44322,984یرعضوغ

40.88102,20046.72120,18752.56139,07458.40158,87258.40461,406معج

  اهانگی

آپارتمانی

6.4138,4308.05250,7289.88265,36911.89582,62011.89586,751عضو

6.4157,6456.58862,2576.58865,3696.40566,7316.40570,068یرعضوغ

12.8196,07514.64112,98416.47130,73918.3149,35118.3156,819معج

  هايدرختچه

زینتی

11.76117,60014.784155,23218.144200,03821.84252,82521.84265,467عضو

11.76176,40012.096190,51212.096200,03811.76204,20511.76214,415غیرعضو

23.52294,00026.88345,74430.24400,07533.6457,03033.6479,882جمع

492,275578,915669,888765,2541,098,107  جمع کل درآمد
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  :باشدمفروضات بکار رفته در محاسبات فوق به شرح زیر می

13911392139313941395واحدشرح

20,00021,00022,05023,15324,310ریالقیمت فروش هر شاخه گل 

60,00063,00066,15069,45872,930ریالآپارتمانیقیمت فروش هر گلدان گیاه 

100,000105,000110,250115,763121,551ریالقیمت فروش هر اصله درختچه زینتی 

%10%10%10%10%10درصدکارمزد فروش اعضا

%15%15%15%15%15درصدکارمزد فروش غیراعضاء

%65%65%60%55%50درصدسهم اعضاء از کل مقدار فروش

%35%35%40%45%50درصدسهم غیر اعضاء از کل مقدار فروش

ینی شده است ب ضمناً پیش. درصد افزایش در نظر گرفته شده است 5ساالنه  1391الزم به ذکر براي محاسبات قیمت فروش هر واحد محصوالت فوق، از سال 

از طریق (فروش محصوالت اعضاء و افراد غیرعضو، تولیدکنندگان به میزان بیشتري تمایل به عضویت در پایانه که با گذشت زمان، با توجه به تفاوت مبلغ کارمزد 

خواهند داشت که در نتیجه آن سهم اعضاء از کل فروش در طول زمان افزایش ) ریال یا پیوستن به سهامداران شرکت 25,000,000پرداخت حق عضویت ساالنه 

محاسبه شده در باال نیز براساس حاصلضرب تعداد فروش هر قلم از محصوالت در قیمت فروش هر واحد در همان سال و درصد کارمزد  مبلغ کارمزد. خواهد یافت

  .طبقه مربوطه محاسبه شده است

  

واحد  4700بالغ بر طبق مطالعات مشاورین شرکت در حال حاضر همانطور که پیش از این ذکر گردید،  :درآمد حاصل از حق عضویت اعضاي موقت) ب(

اندازي از پایانه و فراهم آوردن امکان فروش آسان محصوالت، بر تعداد این واحدها شود با راهبینی میباشند که پیشتولید گل و گیاه در استان مشغول فعالیت می

  :یر می باشدبا توجه به این موضوع، در خصوص درآمد حاصل از حق عضویت، سیاست شرکت به شرح ز .نیز افزوده شود

به عنوان عضو دائمی شرکت تلقی گردیده و از پرداخت ) تا زمان تملک بر این تعداد سهام(سهم شرکت را در اختیار دارند  100,000افرادي که بیش از .1

.درصد در پایانه عرضه خواهد شد 10حق عضویت معاف خواهند بود و محصوالت آنها با نرخ کارمزد 
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ریال عضویت موقت یکساله شرکت را دریافت نموده و محصوالت خود  25,000,000وانند با پرداخت ساالنه ت باشند میمی 1د افرادي که فاقد شرایط بن.2

.درصد عرضه نمایند 10را با نرخ کارمزد 

  .درصد کارمزد به فروش خواهد رسید 15سایر افراد به عنوان غیرعضو تلقی گردیده و محصوالت آنها با نرخ .3

  :بینی نمودتوان درآمد حاصل از حق عضویت اعضاء را به شرح زیر پیشموارد فوق، میبا توجه به 

شرح
  کل واحدهاي تولیدکننده

گل و گیاه استان
13911392139313941395

درصد تعداد اعضاي موقت از کل تولیدکنندگان
واحد 4700

25%28%30%33%37%

1,1751,2931,4221,5641,720تعداد اعضاي موقت

29,37532,31335,54439,09843,008درآمد حق عضویت

  

شرکت به بازدیدکنندگان از بینی درآمدها، پش) ز(مطابق توضیحات ارائه شده در بند : درآمد حاصل از فروش گیاهان خریداري شده توسط شرکت) ج(

با . شرکت، قرار بر این است که به هر بازدید کنننده یک گلدان گیاه تزئینی آپارتمانی اعطا گرددهاي ها و برنامهطبق سیاست. اي را اعطا خواهد نمودپایانه هدیه

گیري، به بازدیدکنندگان از پایانه و هاي عرضه شده در پایانه خریداري گردیده و و پس از گلدانها از میان گل توجه به عدم تولید گل و گیاه در شرکت، این گل

اگر چه این فعالیت براي شرکت مولد سود نخواهد بود، لیکن به منظور رعایت استانداردهاي حسابداري، در گزارش حاضر، رقم . اهد گردیدنمایشگاه گل اعطا خو

  :جزئیات محاسبات مربوط به این قلم به شرح زیر است. مزبور به عنوان درآمد و بهاي تمام شده کاالي فروش رفته منظور شده است

13911392139313941395شرح

400,000450,000500,000550,000600,000تعداد بازدید کننده در سال

60,00063,00066,15069,45872,930)ریال(قیمت هر گلدان گیاه آپارتمانی 

24,00028,35033,07538,20243,758گیاهان خریداري شده) اعطاي(درآمد حاصل از  فروش 
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با توجه به آمار ساالنه خرید گل و گیاه توسط کشورهاي آسیاي میانه، روسیه، اوکراین، امارات، :صادرات گل و گیاهان خریداري شدهدرآمد حاصل از ) د(

ها و گیاهان و دن گلالمللی و استاندارد نموشود که با احداث این پایانه بینبینی میباشد، پیش میلیون دالر می 1,135که جمعاً معادل ... عراق، ترکیه، افغانستان و 

% 1و به تدریج ساالنه با درصد از مبلغ مذکور توسط شرکت و از طریق پایانه تأمین گردد 7برداري حدود انجام بازاریابی و سایر اقدامات، در سال اول بهره

میلیون دالر خواهد  113.5ش صادراتی پایانه به میزان افزایش یابد؛ بطوري که مبلغ فرو% 10سال سهم این پایانه از مبلغ مذکور به میزان  4، طی مدت افزایش

  . رسید

  

  :هاي آتی، درآمد حاصل از صادرات گل و گیاه عبارتست ازریال در سال 11,000با توجه به موارد فوق و در نظر گرفتن نرخ تسعیر دالر به ریال برابر با 

13911392139313941395کل بازار منطقه  شرح

  فروش صادراتی

  %10  %10  %9  %8  %7  -  از نیاز منطقه درصد

1,13579.4590.80102.15113.50113.50میلیون دالر

12,485,000873,950998,8001,123,6501,248,5001,248,500میلیون ریال

26,21929,96433,71037,45537,455-میلیون ریالجایزه صادراتی

900,1691,028,7641,157,3601,285,9551,285,955-میلیون ریالجمع درآمد صادرات

  

شود با اتمام طرح، به افرادي که بینی میپیشدفتر کار در حال احداث می باشد که  184در حال حاضر در محل پایانه صادراتی تعداد :درآمد حاصل از اجاره دفتر کار) ه(

هاي شرکت و موقعیت تجاري منحصر به فرد این الزم به ذکر است با توجه به چشم انداز فعالیت. باشند اجاره داده شودمایل به انجام امور تجاري در حوزه گل و گیاه می

  :ده استینی شب لیکن جهت رعایت احتیاط، پیش بینی درآمد حاصل از اجاره این دفاتر به شرح زیر پیش. بینی شده در زیر باشددفاتر، رقم اجاره آن بایستی بیش از ارقام پیش

شرح
تعداد 

واحد

13911392139313941395

)ریال(اجاره ماهانه 

184درآمد اجاره دفتر کار

15,000,00016,500,00018,150,00019,965,00021,961,500

)میلیون ریال(اجاره ساالنه 

33,12036,43240,07544,08348,491
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کنندگان گل و گیاه و سایر افرادي که با امر گل و گیاه و کشاورزي سر و کار نیاز علمی تولید با توجه به :پذیراندانشدرآمد حاصل از آموزش مجازي ) و(

بینی جزئیات مربوط به پیش .توان درآمد قابل توجهی کسب نمودمی پذیرانمجازي نموده است که با جذب ساالنه دانش مرکز آموزشایجاداقدام به  شرکتدارند 

  .بینی شده استدرصد افزایش پیش 5پذیران ساالنه با کمتر از  الزم به ذکر است شهریه دریافتی از دانش.درآمد پایانه از این محل به شرح زیر می باشد

13911392139313941395شرح

5,0008,00010,00010,00010,000تعداد دانشپذیر در هر ترم

22222تعداد ترم در سال

3,000,0003,150,00033,000,0003,450,0003,600,000)ریال(شهریه هر دانشپذیر در هر ترم 

30,00050,400660,00069,00072,000کل شهریه دریافتی از دانشپذیران

  

همچنین قطب گردشگري بودن این استان، با توجه به قطب کشاورزي  بودن استان مازندران و : درآمد حاصل از ارائه خدمات گردشگري و رستوران) ز(

باشد که نه تنها در زمینه فروش گل و گیاه در بازار داخلی و نیز صادرات گل و گیاه نقشی عظیم و به پایانه گل و گیاه طوري طراحی شده و در حال ساخت می

باشد، آنرا به عنوان یکی از زیباترین سبک هخامنشی که در حال اجرا می سزا در اقتصاد کشور ایفاء خواهد نمود بلکه با طراحی و معماري ساختمانهاي پایانه به

از پایانه ) گردشگران(توان تلقی نمود و لذا یکی از منابع مهم درآمدي پایانه درآمد ناشی از ورود بازدیدکنندگان مکانهاي گردشگري استان و حتی کشور می

  :باشدبوط به محاسبات درآمد شرکت از این محل به شرح زیر میجزئیات مر. باشد که در محاسبات ذیل لحاظ گردیدمی

  ریال  510,000    حق ورودي براي هر نفر بازدید کننده از پایانه 

  . گیردشود بهاي هدیه گل پایانه و هزینه غذا به بازدیدکننده که به صورت رایگان در اختیار آنها قرار میکسر می

  510,000–) ریال  100,000هزینه غذا + ریال  60,000بهاي هدیه پایانه ) = (ریال(350,000

  خالص حق ورودي   ×سالتعداد بازدید کنننده در = درآمد ساالنه حاصل از حق ورودي 

13911392139313941395شرح  

400,000450,000500,000550,000600,000تعداد بازدید کننده

350,000350,000350,000350,000350,000)ریال(خالص حق ورودي هر بازدید کننده 

140,000157,500175,000192,500210,000خالص حق ورودي دریافتی از بازدید کنندگان از پایانه و نمایشگاه گل
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  . گرددمیلحاظ شایان ذکر است که مبلغ هزینه غذا و هدیه پایانه به بازدیدکنندگان در مبحث فروش غذا در رستوران و فروش گل و گیاه گلدانی آپارتمانی 

ریال عرضه گردد که رقم  100,000پرس غذا با قیمت  750,000بینی می شود در هر سال تعداد در خصوص درآمد حاصل از فروش غذا در رستوران نیز پیش

  .خواهد بودمیلیون ریال 75,000درآمد حاصل از آن ساالنه 
  

  :هاي پایانه در جدول زیر ارائه شده است ینی شده از محل فعالیتب سایر درآمدهاي پیش :سایر درآمدها) ح(

  واحد  تعداد  شرح
  واحدارزش 

  )ریال(

  درآمد ساالنه

  )میلیون ریال(

  600  -  -  -  درآمد حاصل از آزمایشگاه تخصصی 

  3,000  300,000,0000  دستگاه  10  درآمد حاصل از خدمات حمل و نقل کشنده 

هاي تخصصی درآمد حاصل از برگزاري جشنواره

  ....گل و گیاه طی دو نوبت در سال و با شرکت 
  40,000  2,000,000  نفر در سال  20,000

  43,600  جمع درآمد ساالنه

  کننده در سال تعداد نفرات شرکت ×مبلغ  ×تعداد دفعات در سال = آالت و محصوالت وابسته به گل و گیاه نمایشگاه بین المللی گل و گیاه، ماشینبرگزاري درآمد 

  10,000×2,000,000×2= 40,000میلیون ریال 
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  :اي آتی به شرح زیر می باشده ینی درآمدهاي شرکت در سالب فوق، پیشبا توجه به موارد 

  

شرح درآمدردیف
)میلیون ریال(مبلغ 

13911392139313941395

492,275578,915669,888765,2541,098,107تولیدکننندگانفروش داخلی انواع محصوالت دریافتی از جمع درآمد کارمزد 1

29,37532,31335,54439,09843,008حق عضویت اعضاء موقتدرآمد حاصل از 2

24,00028,35033,07538,20243,758درآمد حاصل از فروش گل و گیاهان تولیدي توسط شرکت3

900,1691,028,7641,157,3601,285,9551,285,955جایزه صادراتی+ درآمد حاصل از صادرات گل و گیاه 4

33,12036,43240,07544,08348,491دفتر کاردرآمد اجاره 5

30,00050,400660,00069,00072,000درآمد حاصل از آموزش مجازي دانشپذیران6

140,000157,500175,000192,500210,000خالص حق ورودي دریافتی از بازدید کنندگان از پایانه و نمایشگاه گل7

75,00075,00075,00075,00075,000درآمد حاصل از ارائه خدمات رستوران 8

43,60043,60043,60043,60043,600سایر درآمدها9

1,767,5392,031,2742,295,5412,552,6912,919,919جمع درآمدها
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.گرددبه شرح ذیل پیش بینی می هزینه هاي جاري ساالنه طرح: هاي جاريمفروضات محاسبه هزینه.2

هاي شرکت، گل تولید گل و گیاه در زمینبا توجه به عدم : گل و گیاهان صادراتی بنديو بستهخرید هزینه  )الف(

سازي، قرنطینه و و گیاهان صادراتی بایستی از میان محصوالت عرضه شده در پایانه خریداري و پس از بازپروري، آماده

با توجه به این موضوع، جزئیات مربوط به بهاي تمام شده این . بازارهاي خارج از کشور عرضه گرددبندي در  بسته

  :محصوالت در زیر ارائه شده است

13911392139313941395شرح

محصوالت عرضه بهاي خرید گل و گیاهان از 

پایانهشده در 
699,160799,040898,920998,800998,800

17,82920,37622,92225,46925,469)فقط براي گیاهان آپارتمانی(هزینه گلدان 

براي گیاهان آپارتمانی و (هزینه بستر 

)ي زینتیها درختچه
9,85811,26612,67514,08314,083

هزینه بازپروري و بازسازي و استاندارد نمودن و 

کود و سم و بستر و گلدان و : بندي شاملبسته

کننده ریشه و گیاه و مواد بسته مواد ضد عفونی 

مبلغ بهاي خرید% 4بندي به مأخذ 

20,97523,97126,96829,96429,964

هاي ضدعفونی بخش قرنطینه گیاهان هزینه

بهاي خرید% 1به مأخذ صادراتی 
6,9927,9908,9899,9889,988

754,813862,644970,4741,078,3041,078,304بهاي تمام شده محصوالت صادراتی

  

مفروضات به کار رفته در محاسبه بهاي تمام شده محصوالت صادراتی:  

با توجه به عدم وجود اطالعات قابل اتکاء در خصوص میزان تقاضاي انواع محصوالت گل و گیاه در منطقه و همچنین 

هاي خارجی، براي عمده شرکت با طرفاي بازاریابی شرکت و روابط سهامدار ه وابسته بودن فروش صادراتی به تالش

با . محاسبه بهاي تمام شده صادرات فرض شده است که ترکیب صادرات شرکت براساس ترکیب تولید استان انجام شود

توجه به درصد سهم هر یک از سه گروه محصول در میزان تولیدات استان، میانگین موزون قیمت خرید هر واحد از این 

  :جزئیات محاسبات در زیر ارائه شده است. اسبات قرار گرفته استبسته محصول، مبناي مح

  

درصدتولید استانواحدشرح

%58.453میلیون شاخهگلهاي شاخه بریده

%18.317میلیون گلدانگیاهان آپارتمانی

%33.630میلیون اصلهدرخت و درختچه هاي زینتی

%110.3100جمع
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از این طبقات محصول، میانگین موزون بسته محصوالت از طریق حاصلضرب ضرایب با توجه به درصد سهم هر یک 

  :فوق در قیمت عرضه انواع محصوالت در پایانه در هر سال و به شرح زیر محاسبه گردیده است

13911392139313941395واحدشرح

20,00021,00022,05023,15324,310ریالقیمت فروش هر شاخه گل 

60,00063,00066,15069,45872,930ریالفروش هر گلدان گیاه آپارتمانیقیمت 

100,000105,000110,250115,763121,551ریالقیمت فروش هر اصله درختچه زینتی 

51,00653,55756,23459,04661,999میانگین موزون قیمت انواع محصوالت
  

  :شرکت براي انجام صادرات، مقدار صادرات براساس جدول زیر صورت گیردبا توجه به رقم حاشیه سود هدف و توان 

1391139213931394شرح

13,707,31414,919,52515,985,20616,915,562تعداد گل و گیاه صادراتی

  

این درصدي  17با توجه به سهم (درصد بهاي خرید گیاهان آپارتمانی  15با توجه به ارقام فوق و در نظر گرفتن 

هاي زینتی درصد بهاي خرید گیاهان آپارتمانی و درختچه 3به عنوان هزینه گلدان و ) محصول در بسته فروش صادراتی

به عنوان هزینه بستر و سایر مفروضات بیان ) درصدي این دو محصول در بسته فروش صادراتی 47با توجه به سهم (

  .ی به شرح جدول فوق محاسبه گردیدشده در جدول، جزئیات بهاي تمام شده محصوالت صادرات

  

) ج(همانطور که در بند  :مخارج خرید گیاهان آپارتمانی خریداري شده جهت هدیه به بازدیدکنندگان) ب(

ها و طبق سیاست. اي را اعطا خواهد نمودینی درآمدها قید گردید، شرکت به بازدیدکنندگان از پایانه هدیهب پیش

با توجه به عدم . این است که به هر بازدید کنننده یک گلدان گیاه تزئینی آپارتمانی اعطا گرددهاي شرکت، قرار بر برنامه

هاي عرضه شده در پایانه خریداري گردیده و با همان قیمت خرید، به ها از میان گل تولید گل و گیاه در شرکت، این گل

اگر چه این فعالیت براي شرکت مولد سود نخواهد . حساب بازدیدکنندگان از پایانه و نمایشگاه گل منظور خواهد گردید

بود، لیکن به منظور رعایت استانداردهاي حسابداري، در گزارش حاضر، رقم مزبور به عنوان درآمد و بهاي تمام شده 

  :جزئیات محاسبات مربوط به این قلم به شرح زیر است. کاالي فروش رفته منظور شده است

13911392139313941395شرح

400,000450,000500,000550,000600,000تعداد بازدید کننده در سال

60,00063,00066,15069,45872,930)ریال(قیمت هر گلدان گیاه آپارتمانی 

24,00028,35033,07538,20243,758مخارج خرید گیاهان آپارتمانی

  

هاي پذیرایی انواع غذاهاي سنتی و مدرن اعم از رستوران و سالنهر چند که در : هزینه مواد مصرفی رستوران) ج(

هاي گوناگون سرو خواهد شد تا کمال رضایت مشتریان فراهم شود ولی براي فرهنگ... ایرانی و اروپایی و آسیایی و 

تی و غذاي وشغذاي گ(سازي امر و جلوگیري از محاسبات پیچیده در رستوران پایانه ارائه فقط دو نوع غذ ا جهت ساده

در این طرح و با فرض اینکه تعداد غذاي مورد سرو بطور مساوي از هر یک از غذاهاي گوشتی و یا مرغی باشد ) مرغی
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 شامل(نفر مهمانان پذیرایی گردند  2,500بینی اینکه روزانه بطور متوسط و با پیش .هی در نظر گرفته شده استتوجی

که در مبحث درآمدهاي طرح توضیح داده شد و بقیه از  ها،ها و نمایشگاهشکنندگان در همایو شرکت بازدیدکنندگان

لذا مواد اولیه مورد نیاز براي ارائه ساالنه . نفر مورد پذیرایی واقع شوند 750,000و در مجموع ساالنه تعداد ...) کارکنان و 

اشتی مصرفی مورد نیاز به پرس غذاي مرغی و همچنین هزینه مواد بهد 375,000پرس غذاي گوشتی و  375,000

  . گرددشرح ذیل محاسبه می

  

  )ر.م(قیمت کل   )ر.ه(قیمت واحد   واحد  مقدار  شرح

  4,500  30,000  تن  150  نفر  750,000براي ) گرم 200به ازاي هر نفر (برنج 

  11,250  100,000  تن  112.5  نفر  375,000براي ) گرم 300به ازاي هر نفر (گوشت قرمز 

  4,594  35,000  تن  131.25  375,000براي ) گرم 350به ازاي هر نفر (گوشت سینه مرغ 

  240  16,000  تن  15  )گرم 20به ازاي هر نفر (روغن نباتی 

  900  1.2  قالب  750,000  گرمی  20کره 

  1,665  2,220  عدد  750,000  نوشابه یک نفره 

  825  1,100  عدد  750,000  نفره  1ماست 

انواع ... جات، نان، و  ساالد، زعفران، ادویه: سایر از قبیل

سبزیجات جهت دورچین غذا و سایر موارد پیش بینی نشده 

  ریال  6,000به ازاي هر پرس غذا 

      4,500  

  150  10,000  لیتر  15,000  مایع ظرفشویی

  150  12,500  لیتر  15,000  صابون مایع

  206  5.5  بسته  37,500  دستمال کاغذي

  29,018  ) مواد اولیه و بهداشتی(جمع 

الزم به ذکر است با توجه به در نظر گرفتن رشد درآمدهاي این بخش، با این فرض که هر گرونه افزایش در درآمدها با 

ا نیز رشدي منظور ه ینی هزینهب جبران شده و حاشیه سد شرکت تغییري نخواهد کرد، در پیش ها افزایشی برابر در هزینه

  .استنشده 

  

  . گرددهاي پرسنلی طرح به شرح ذیل پیش بینی میهزینه: هاي پرسنلیهزینه) د(

پرسنل اداري :  

  )ر. م(حقوق ساالنه   )ر.م(حقوق ماهانه   تعداد  شرح

  240  20  1  مدیر عامل 

  120  10  1  مدیر اداري ـ پرسنلی

  120  10  1  مدیر مالی

  240  10  2  مدیر روابط عمومی و روابط بین المللی

  420  3.5  10  کارمند و منشی و حسابدار
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  84  7  1  سرپرست بخش حراست و حفاظت

  909  3.03  25  حراست و نگهبانی

  162  4.5  3  آشپز

  145.4  3.03  4  کمک آشپز

  181.8  3.03  5  راننده 

  145.4  3.03  4  خدمات

  84  3.5  2  مکانیک

  145.4  3.05  4  کمک مکانیک

  2,997  جمع حقوق

  1,498.5      %)50(بیمه و مزایا 

  4,495.5  جمع کل

 22000کمک هزینه غذاي پرسنل به ازاي هر نفر روزانه 

  روز کاري در سال 300ریال به مدت 
    415.8  

  4,911.3  جمع کل حقوق و مزایا و هزینه تغذیه 

پرسنل تولیدي و بازرگانی و خدماتی :  

  )ر.م(حقوق ساالنه   )ر.م(حقوق ماهانه   تعداد  شرح

  96  8  1  مدیر داخلی 

  240  10  2  مدیر بازرگانی داخلی و خارجی

  96  8  1  سرپرست سالن حراج

  96  8  1  سرپرست مرکز آموزش

  IT  1  7  84سرپرست مرکز کامپیوتر و 

  84  7  1  کارشناس آزمایشگاه 

  432  4.5  8  تکنسین آزمایشگاهی و فنی 

  1,260  7  15  کارشناس باغبانی و آموزش

  1,454.4  3.03  40  منشیانکارمندان و 

  436.3  3.03  12  انباردار و کارپرداز

  480  4  10  راننده پایه یک 

  400  3.03  11  راننده پایه دو 

  218.1  3.03  6  راننده تراکتور

  145.4  3.03  4  راننده لیفت تراك

  1,636.2  3.03  45  کارگر ساده و خدمات
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  480  4  10  بازاریاب

  1,152  4  24  باغبان

  1,636.2  3.03  45  باغبانکمک 

  10,426.6  جمع حقوق

  7,298.6      %) 70(بیمه و مزایا 

  17725.2  جمع کل

 30,000  کارگران فصلی

نفر روز کار 

  در سال

  6,000  هزار ریال 200,000روزانه 

  23,725.2  جمع کل حقوق و مزایاي کارگران دائمی و فصلی 

کمک هزینه غذاي پرسنل دائمی به ازاي هر نفر روزانه 

  روز کاري در سال  300ریال براي  22000
    1,564.2  

  25,289.4  جمع کل حقوق و مزایا و هزینه تغذیه 

منظور گردیده  91هاي حقوق و دستمزد، ارقام فوق به عنوان ارقام مبنا براي سال بینی هزینهالزم به ذکر است در پیش

  .درصد رشد در محاسبات لحاظ گردیده است 20ساالنه و 

  

  

  

  .گرددهاي سوخت و انرژي ساالنه طرح به شرح ذیل پیش بینی میهزینه: ...هاي آب و برق و سوخت و هزینه) ه(

  شرح
  مقدار

  مصرف
  واحد

  نرخ

  )ریال(

  مبلغ کل

  )ر.م(

نفر روز  300000نفر پرسنل دائمی و  300آب شرب و بهداشتی 

نفر افراد متفرقه  16نفر عضو و  184پرسنل فصلی و تعداد 

نفر  2000لیتر و  150نفر روز به ازاي هر روز  180000مجموعاً 

لیتر در روز  30بازدید کننده در روز به ازاي هر نفر بازدید کننده 

  روز کاري در سال  300براي 

  203  4,500  مترمکعب  45,000

  100  مقطوع      براي گلها و گیاهان .. آب چاه جهت آبیاري و 

  4,320  1000  کیلووات  4,320,000  برق 

  300  20,000  کیلووات  15,000  دیماند 

  108,750  1500  متر مکعب  72,500,000  ) شبانه روز 200متر مکعب در ساعت براي  1500(گاز 

  1,080  2500  لیتر  432,000  بوس وسیله نقلیه کشنده و مینیدستگاه  12گازوئیل براي 

  378  7,000  لیتر  54,000  دستگاه وانت سواري 9بنزین براي 
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  546  50,000  لیتر  10,920  دستگاه وسیله نقلیه 21روغن براي 

هاي هزینه ساالنه پهناي باند اینترنت و سایر هزینه(سایر 

  )مخابراتی
      500  

  116,177  جمع

  

و اندکی (هاي اعالمی از سوي وزارت نیرو پس از اجراي طرح تحول براساس میانگین تعرفه و گازوئیل هاي آب و برققیمت

  .مالك محاسبات قرار گرفته است) افزایش به جهت رعایت احتیاط

  

  

  . گرددهاي تعمیر و نگهداري ساالنه طرح به شرح ذیل محاسبه میهزینه: هاي تعمیر و نگهداريهزینه) و(

  )ر.م(مبلغ هزینه   نرخ  )ر.م(ارزش دارایی   شرح

  21,764  %2  1,088,200  ساختمان

  17,503.4  %10  175,034.3  تأسیسات

  2,816.9  %4  70,421.7  ماشین آالت وسایل تولید و تجهیزات

  3,150.9  %20  15,754.4  وسایط نقلیه

  2,126.8  %20  10,634.1  اثایه و ملزومات

  47,362    1,360,044.5  جمع 

  

درصد رشد در  10در نظر گرفته شده و ساالنه  91رقم فوق به عنوان مبنا در سال هاي تعمیر و نگهداري براي هزینه

  .نظر گرفته شده است

  

  . گرددهاي استهالك ساالنه طرح به شرح ذیل پیش بینی میهزینه: هاي استهالكهزینه) ز(

  )ر.م(مبلغ هزینه   نرخ  )ر.م(ارزش دارایی   شرح

  54,410  %5  1,088,200  ساختمان و محوطه سازي

  17,503.4  %10  175,034.3  تأسیسات 

  14,084.3  %20  70,421.7  ماشین آالت

  3,150.9  %20  15,754.4  وسایط نقلیه 

  2,126.8  %20  10,634.1  اثاثیه و ملزومات

  91,275.4    1,360,044.5  جمع 

  

  . گرددبینی میمیلیون ریال پیشی40,000معادل  :بینی نشدههاي متفرقه و پیشهزینه) ح(
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  مفروضات مربوط به عدم انجام افزایش سرمایه

در حالت عدم انجام افزایش سرمایه فرض شده است که در صورت عدم تامین منابع از طریق صدور سهام .1

طرفی با توجه به طوالنی از . درصد تامین گردد 22جدید، منابع مورد نیاز از طریق اخذ تسهیالت بانکی با نرخ 

طرح با  اخذ گردیده و 90این تسهیالت در پایان سال  بودن فرایند اخذ تسهیالت بانکی فرض شده است که

. برداري برسد به بهره) 92یعنی در سال (یک سال تاخیر 

ت هاي مالی در حالت عدم انجام افزایش سرمایه فرض شده است که در صور در محاسبات مربوط به هزینه.2

درصد تامین  22از طریق اخذ تسهیالت با نرخ  )میلیارد ریال 850(عدم انجام این امر، منابع مالی مورد نیاز

هاي مالی  ، ساالنه عالوه بر پرداخت هزینه93همچنین فرض شده است که شرکت از سال  .خواهد گردید

  .خت نمایدمیلیارد ریال از تسهیالت دریافتی را بازپردا 100تسهیالت مالی جدید، 
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  بینی جریانات نقديپیش

به شرح جدول زیر )خروجی(جریانات نقدي ورودي ناشی از افزایش سرمایه و همچنین خالص جریانات نقدي ورودي 

      :باشدمی

                                         

  شرح
گذاري  سرمایه

  اولیه
13911392139313941395

419,070583,615766,598904,8861,267,058    افزایش سرمایهسود خالص با فرض انجام 

312,780493,187662,642831,576)151,453(  سود خالص با فرض عدم انجام افزایش سرمایه - 

570,523270,835273,411242,244435,482  )زیان(خالص تغییرات سود 

            استهالك+ 

            هاي غیر نقدي سایر هزینه+ 

570,523270,835273,411242,244435,482  جریان نقد ورودي

          )750,000(  )100,000(  جریان نقدي خروجی - 

270,835273,411242,244435,482)179,477(  )100,000(  خالص جریان نقدي

 میلیارد ریال به اجرا درآورد750افزایش سرمایه جدیدي را به مبلغ  91الزم به ذکر است شرکت در نظر دارد در سال.  

  

  

  ارزیابی مالی طرح

  :استبراساس اطالعات ارائه شده، بازده طرح پیشنهادي به شرح جدول زیر 

  

  نتیجۀ ارزیابی  معیار مالی استفاده شده

  سال 3  گذارياز زمان سرمایه –دورة برگشت سرمایه 

  291,719  میلیون ریال –ارزش فعلی خالص 

درصد 44  درصد –نرخ بازده داخلی 

  درصد 22  درصد - )بازده مورد انتظار(نرخ تنزیل 
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  عوامل ریسک

هـاي بـا  ریسکبا ،سازان بهشت پارس آیندهشرکت پیشنهادي و فعالیت در طرح موضوع افزایش سرمایۀ گذاري سرمایه

عوامـل مطـرح   گذاري در این شـرکت،  گیري در خصوص سرمایهباید پیش از تصمیم گذارانسرمایه.همراه استاهمیتی 

  :باشداین عوامل به شرح زیر می.شده را مدنظر قرار دهند

مقدار تقاضاي گل و گیاه زینتی تابع درآمد در کل و طبقات مختلف درآمدي و نیـز فرهنـگ، سـنن و سـالیق     .1

توان گفـت  میبه طور خالصه . طور تبلیغات و دسترسی آسان به این محصوالت استکنندگان و همینمصرف

.مدت تقاضاي گل و گیاه تحت تأثیر تغییرات درآمد و قیمت گل قرار دارددر کوتاه

هاي  ریسک تجاري اغلب به دو عامل عدم اطمینان از فروش محصوالت شرکت و حجم هزینه :ریسک تجاري.2

تکنولـوژي مـورد    هـاي ثابـت و نـوع    هاي عملیاتی نیز تابعی از حجم دارایـی  هزینه. ثابت عملیاتی بستگی دارد

بینی شـده کـه خـود تـابعی از میـزان صـادرات و        هاي فروش پیش لذا هر گونه نوسان در قیمت. استفاده است

  . باشد، بر عملکرد شرکت تاثیر خواهند گذاشت واردات و همچنین میزان ساخت و ساز می

براي احداث پایانه صادراتی گل و گیاه به علت تولید تقریباً ) تنکابن(آباد مازندران علت انتخاب شهرستان عباس.3

همچنین محل اجـراي طـرح از نظـر موقعیـت     . باشدکامالً موجه می مازندراننیمی از گل و گیاهان زینتی در 

ل و گیـاه، خطـوط   گردد که داراي امکانات وسیعی در ارتباط با تولید گـ مکانی در محلی بسیار مناسب اجرا می

ارتباطی، خدمات مخابراتی، و تأسیسات زیربنایی مانند فرودگاه رامسر، فرودگاه نوشهر و بندر بازرگـانی نوشـهر   

واحد تولیـد گـل و گیـاه در     4700مضافاً اینکه طبق مطالعات مشاورین شرکت در حال حاضر بالغ بر . باشدمی

اندازي از پایانه و فراهم آوردن امکان فروش آسـان  ود با راهشبینی میباشند که پیشاستان مشغول فعالیت می

  . محصوالت، بر تعداد این واحدها نیز افزوده شود
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  نویسی سهامپذیره

  

  

  شماره و مشخصات حساب بانکی

شـماره  سـیبا بـه   نویسـی در سـهام موضـوع ایـن بیانیـه را بـه حسـاب        نویسان بایستی مبلغ مورد نیاز جهت پذیرهپذیره

شـعبۀ   ملـی ایـران  سهامی عام، نزد بانک  سازان بهشت پارس صنعتی بازرگانی آینده، به نام شرکت 0207505954001

  .رداخت نمایندنوشهر پ
  

  

  فروش کامل سهامنحوة عمل ناشر در صورت عدم 

  .در صورت عدم تحقق کامل مبلغ افزایش سرمایه، سرمایه شرکت به میزان محقق شده به ثبت خواهد رسید
  

  

  نکات با اهمیتسایر 

  

  هاي انتشار هزینه

  .باشد هاي تأمین مالی از طریق افزایش سرمایه و خالص وجوه ناشی از افزایش سرمایه به شرح جدول زیر می هزینه

  مبلغ  شرح

  103,600  منابع حاصل از افزایش سرمایه

ور عرضه، مشاتوسط حسابرس، (هاي تهیه و رسیدگی به گزارش توجیهی افزایش سرمایه هزینه

  )...و اوراق بهادار،  سازمان بورس کارشناس رسمی دادگستري،
800  

  -   گواهی حق تقدم و ارسال توسط پستهزینه صدور

  -   بندي اطالعاتآوري و طبقههزینه جمع

نویسی عرضۀ سهام پذیرهدرج اعالمیۀ نویسی، جهت برگزاري مجمع، درج آگهی پذیره(آگهی روزنامه 

  )توزیع اوراق درج اعالمیۀنشده، اعالمیه، درج اعالمیۀ ثبت افزایش سرمایه، 
200  

  -   العادهفوقمع عمومی هزینۀ برگزاري مج

    هزینۀ آگهی جهت تمدید و یا اصالح آگهی قبلی 

  -   هاي استفاده نشده و پاره سهامتقدمهاي فروش حقهزینه

  200  هزار حق تمبر مالیاتیدر 2ۀ هزین

  100  هانزد مرجع ثبت شرکت هاي ثبتههزین

  800  هزینه هاي تبلیغات و برگزاري همایش ها

  101,500  خالص وجوه ناشی از انتشار
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  مشاوران  / مشخصات مشاور

انجام طرح، تهیه گزارش امکان سنجی، طراحی تأمین مالی به منظور ،سازان بهشت پارس صنعتی بازرگانی آیندهشرکت 

  .استدهنموزیر استفاده  مشاوران/مشاورانتشار سهام خود از خدمات و 

  

  نام مشاور
شخصیت 

  حقوقی
  اقامتگاه  موضوع مشاوره

شمارة تماس 

  و دورنگار

خیابــان  –میــدان کــاج  –ســعادت آبــاد   مشاور عرضه  سهامی خاص  شرکت کارگزاري سهم آشنا

 –27پـالك   –) شـهید یعقـوبی  (هشتم 

  2طبقه 

22352555  

22073072  

          

  

  :مشاوران شرکت، بر اساس قرارداد منعقده به شرح زیر است/ حدود مسئولیت مشاور

بررسی برنامه یا طرح موضوع تأمین مالی ناشر و ارائۀ مشاوره در خصوص شیوة تأمین مالی مناسب،.1

ارائۀ مشاوره در خصوص قوانین و مقررات عرضۀ اوراق بهادار و تکالیف قانونی ناشر،.2

،گزارش توجیهی انتشار اوراق بهادار هاي الزم جهت تهیۀ ارائۀ راهنمایی.3

بررسی اطالعات، مدارك و مستندات تهیۀ گزارش توجیهی و در صورت لزوم اخذ نظر کارشناسان یا اشخاص .4

هاي یادشده، صالح در خصوص گزارش حقوقی ذي

 کارشناسان یا اشخاص حقوقیبه استناد رسیدگی انجام شده و اظهارنظر اظهار نظر نسبت به گزارش توجیهی .5

صالح، ذي

تهیۀ بیانیۀ ثبت یا درخواست معافیت از ثبت اوراق بهادار در دست انتشار ناشر،.6

  صالح به منظور پیگیري مراحل قانونی انتشار اوراق بهادار، نمایندگی قانونی ناشر نزد مراجع ذي.7

  

  عات تکمیلینحوة دستیابی به اطال

تمـاس  021-22734312توانند جهت کسب اطالعات بیشتر، به آدرس زیر مراجعه یا با شماره تلفـن   گذاران میسرمایه

  .حاصل فرمایند

 –10طبقـه   –159پـالك   –ساختمان زعفرانیه  –خیابان زعفرانیه  –خیابان ولیعصر  –مرکز اصلی شرکت در تهران 

  50واحد 

  www.beheshtepars.com          : آدرس سایت شرکت
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  تقدم افزایش سرمایه از طریق سلب حق
  

  

  تقدم از سهامداران فعلی دالیل سلب حق

با توجه به قصد هیئت مدیره و سهامداران فعلی مبنی بر پذیرش شرکت در فرابورس، یکی از اهداف اصـلی از  .1

.سهامداران شرکت بوده استتقدم، ورود سهامداران جدید به جمع  تأمین مالی از طریق سلب حق

و  شامل استاندار مازنـدران  در قبال مراجع قانونی) وند عابدینی آقاي یعقوب خواجه(تعهد سهامدار عمده شرکت .2

.نمایندگان مردم استان در مجلس مبنی بر مشارکت دادن عموم در اداره شرکت

ق سهیم نمودن آنها در سود و زیـان  امکان جذب مشتریان بیشتر براي عرضه محصوالت خود در پایانه از طری.3

.پایانه

پذیري تأمین مالی از طریق سیسـتم بـانکی و عمچنـین عـدم      نیاز مالی شرکت براي تکمیل طرح، عدم توجیه.4

  .مین منابع مالی مورد نیاز براي تکمیل طرحأنقدینگی کافی سهامداران فعلی براي ت

  

  

  خریداران سهام جدید/ خریدارتعیین 

به طـور عمـومی عرضـه     ایران فرابورس شرکتتقدم از سهامداران فعلی از طریق  سهام حاصل شده از طریق سلب حق

  .خواهد گردید

  

  

  قیمت هر سهم در عرضۀ عمومی و مبلغ قابل واریز

ضـه  ریال به عموم عر 1,400تا هر سهم خود را به قیمت  در نظر دارد سازان بهشت پارس آیندهصنعتی بازرگانی شرکت

  .مبناي محاسبۀ قیمت به شرح زیر می باشد. نماید

هـاي پایانـه    بنابر نتایج گزارش هیئت کارشناسان رسمی دادگستري استان مازندران، با توجه به ماهیت انحصاري فعالیت

و سـایر مـوارد   ... و  مرکـز آمـوزش  در منطقه و همچنین اضافه ارزش حاصل از اخذ مجوزهاي مربوط به فعالیت پایانـه،  

  .الذکر برآورد گردیده است اجرایی منحصربفرد در طراحی و اجراي پایانه ارزش هر سهم شرکت به رقم فوق

  

  

  نحوة برخورد با صرف سهام

تـا سـقف   ،اصالحیه قانون تجارت، از محل صرف حاصل از انجام افزایش سرمایه پیشـنهادي  160با توجه به مفاد مادة 

التفـاوت منـابع    الزم به ذکر اسـت مابـه   .سهام جدید صادر و به سهامداران قبلی اعطا خواهد گردیدمیلیون ریال،  2,600

  . حاصل از افزایش سرمایه و سهام متعلقه به سهامداران جدید و قبلی به حساب اندوخته صرف سهام منظور خواهد گردید

  




