
   

 9011اسفندماه  03برای سال مالی منتهی به                      مدیره               گزارش فعالیت هیئت        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  هیئت مدريه فعالیتگزارش          

 صاحبان سهام عادی هب مجمع عمومی     

 شرکت لیزینگ کارآفرین   

 9011 اهاسفند م  03منتهی هب سال مالی  ربای



   

 9011اسفندماه  03برای سال مالی منتهی به                      مدیره               گزارش فعالیت هیئت        

  





   

 9011اسفندماه  03برای سال مالی منتهی به                      مدیره               گزارش فعالیت هیئت        

 فهرست مطالب
 3 ............................................................................................................................ سهام صاحبان سالانه عادي عمومي محترم مجمع

 5 ...............................................................................................................................................................  اطلاعات دهيگز

 6 ............................................................................................................................................................... رهيمدئتيه اميپ

 8 ............................................................................................................................................................... شركت خچهيتار

 9 ...................................................................................................................................................... مديرعامل و مديرهئتيه

 9 .................................................................................................................................................. سهامداران تركيب و سرمايه

 01 ................................................................................................................... نيكارآفر نگيزيل گاهيجا و رانيا نگيزيل صنعت تيوضع

 05........................................................................................................................................................ شركت يحقوق طيمح

 01 ........................................................................................................................................................ شركت يراهبر نظام

 22 ............................................................................................................................ طيمح بر حاكم يهاسکير و كار و كسب طيمح

 22 ............................................................................................................................... فروش از پس خدمات به بوطمر يهاتيفعال

 22 ........................................................................................................................................... شركت ياجتماع عملکرد گزارش

 22 ...................................................................................................................................... انساني يهاهيسرما توسعه يهاتيفعال

 26 ................................................................................................. 0398 سال يعاد يعموم مجمع فيتکال خصوص در شده انجام اقدامات

 21 ....................................................................................................................................... سود ميتقس يبرا رهيمدئتيه شنهاديپ

 21 ......................................................................................................................................... جهان در نگيزيل صنعت انداز چشم

 28 ........................................................................................................................................ رانيا در نگيزيل  صنعت انداز چشم

 31 ........................................................................................................ نگاه کي در( عام يسهام) نيكارآفر نگيزيل شركت يمال تيوضع

 30 ........................................................................................... گزارش مورد يمال سال در نيكارآفر نگيزيل شركت عملکرد و بودجه سهيمقا

 32 ................................................................................................................................................ هايگذارهيسرما در راتييتغ

 32................................................................................................................................................................. يمال يهانسبت

 33 ............................................................................................................................................................. فروش و يابيارباز

 32 ............................................................................................................................................... شركت يمال اطلاعات خلاصه

 38 ................................................................................................................................... فروش واحد در شده انجام اقدامات اهم

 39 ............................................................................................................................................ لاتيتسه پرداخت يياجرا روش

 21 ...................................................................................................................... شركت مختلف يواحدها در شده انجام اقدامات اهم

 22 ............................................................................................................................................................... مالي منابع تأمين

 22 ........................................................................................................................................................ مشاوره خدمات اخذ

 22 ................................................................................................................................................................. مطالبات وصول

 23 .......................................................................................................................................................گذشته عملکرد خلاصه

 23................................................................................................................................................................. يآت يهابرنامه

 

 

 

 

 

 



   

 9011اسفندماه  03برای سال مالی منتهی به                      مدیره               گزارش فعالیت هیئت        

5 

 

 ريال( ميليون به )مبالغ گزيده اطلاعات  .0

 جدید ارائه شدهت    

 9911  9911  9911  الف( اطلاعات عملكرد مالي طي سال

 2134327  3134331  747314132  درآماهای عماهاجی

 324373  134313  3214331  نند عماهاجی

 314311  134323  2334221  درآماهای غهرعماهاجی

 134331  7234331  2324321  نند خالص

 (24337)  -  -  جعایاا، نمناجی

 (34337)  (2314122)  (1134231)  وج  وقا یاصل اگ عماها،

       ب ( اطلاعات وضعيت مالي در پایان سال

 743134711  743324122  243334131  هاجمع دارایی

 2174111  3134771  241114213  هاجمع باهی

 3334333  3334333  742334333  نرمای  ثبت شاه

 3174337  747174131  247314732  ا یقن  صایبا  نه

       ج ( نرخ بازده

 %2/1  %1  %7/73  ها )درصا(ورخ باگده دارایی

 %3/73  %1/72  %23  ورخ باگده یقن  صایبا  نها 

       د( اطلاعات مربوط به هر سهم

 333  333  74233  مهاهن  نهم -جعااد نها  در گما  برگزاری مامع

 713  732  233  ریال -می نند هر نهمبهاولهن پهش

 713  321  332  ریال -بهمی نند هر نهمآخرین پهش

 237  313  331  ریال -نند وااعی هر نهم

 723  233  33  ریال -نند وقای هر نهم

 74221  24122  74332  ریال -ارگش دفتری هر نهم

       ( سایر اطلاعات ه

 71  27  32  جعااد کارکما  )وفر(
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 مديرههيئتپيام  .2

نع در ضرور، جمبر مبمی  (نهاماار عماه) فرینآباوک کار های کاا رانلتای نلهانلت در )نلهامی عا ( لهزیمگ کارآفرینشلرکت 

دچار  جایا لهزیمگ هایوظر نللاختاری و جعریف فعالهت اگ 7311در نللال های گیرگروه  شللرکت گذاری و ایااد ارگش افزوده درنللرمای 

 و ا.ا.ج کزیمر باوک الزاما، کامل رعایتبا  و  گرفت ارار پهگهری منرداین منضنع با جایت  مایرهههئتا، با جغههر .شا انلانیا، جغههر

 .گردیاوتایج منرداوتظار یاصل  وهایت در  ااتوادی و مالی متمنع گزارشا، جهه 

گیرا با جغههر روی رد نهاماارا  عماه  اعضای    داوستجاکمنگما  جأنله  شلرکت اگ  تجنا  وقب  عبفی در فعالهرا می 7311نلال 

برابر شللاه  3/3و  7/3  3ها  درآماها و نلند خالص شلرکت ب  جرجه  درصللای  یام دارایی 212مایره و جولنی  افزایش نلرمای  ههئت

ب    جمها وجایا   هایا اهااف و انتراجژیو کارکما  بمایرا    و همراه ومند  نهاماارا  هاژیجبا جغههر در انترامایره جناوست ههئت انلت.

ماها، عمایریت ریسللک  پایش مسللتمر و هنشللممااو  جحنلا، محهبی  اواا  با   با  با؛شللاه دنللت یابهمیبالاجر اگ نللند پهشنللندی 

روام  عماهاجی ب   جنضهح فن  عمایت ببا . ومایاجضمهن  های آجی را وهزنند نالای اگ نلهم عماهممابع  بههم  کارگهری و ب شلاه ریزیبروام 

بخش جااری با افزایش  . درشللامتمرکز ( گیرنللاختدر دو بخش جااری و غهرجااری ) مایرهههئتهای جمظهم و فعالهت 7311برای نللال 

ختاف های مگروه جسللههاا، در جأمهنوسللبت ب  اوعقاد اراردادهای متمنع   ممابع مالی ممانلل  جأمهنمهاهارد ریال و  74233 نللرمای  شللرکت ب 

های یرناختگجننع  های مایریتی  انلتقرار انلتاوااردها و نلهسلتمجاوین بروام  انلتراجژیک   در بخش گیرنلاخت ؛گردیااااا   عماهاجی

 در دنتنر کار ارار گرفت. منردوهاگجذا ممابع اوساوی  و ناماو  ی پارچ  مالی و عماهاجیریزی ارجقای م بروا  افزارینخت

های اوقباضی نهانت الماای  رشا ممفی ااتوادی کشنر های بهناگ ابهل جشایا جحریم میرویاادهای بسهار مه ذشت ک  گنلالی  در

رخ  کشنر داخل و خارج اگ در COVID 19ویروس  پاوامیالاهای وارداجی و ورخ ارگ  محاودیت جرخهص کشایا وننلاوا،  پنلی و مالی 

منجند   هایبا انللتفاده اگ فرصللتوظر دارد  در مایرهههئت بر این انللاس. انللتگذار جأثهر ایرا  صللمعت لهزیمگکسلل  و کار  ک  بر داد

جننع    افزاهای ارگشهای انلتراجژیک وظهر جمنع نلبا درآمای  ایااد مشارکتاجرای بروام با ها و رهممندهای نلهاماار عماه و یمایت

 ناوا ب داده جا بتپانخ کشنر لهزیمگ صلمعت های منجند در محاودیتب   کلهزیمگ ال ترووه و   ونآوری در ارائ  خاما،باگارهای هاف

  .همسن با انتراجژی باوک جام  عمل بپنشاوا 7337و  7333های شاه در بروام  انتراجژی و بندج  نالاهااف جعههن

محتر  ااونوی و اارداوی مااد عامل  مایرا  و کارکما  شرکت و همچمهن باگرس مایره ضلمن جش ر اگ گیما، مایردر پایا  ههئت

نند    صنر،7311انفما ماه  33های مالی شامل صنر، وضعهت مالی ب  جاریخ اگ یضلنر نهاماارا  محتر  در مامع جقاضا دارد صنر،

ماده  ضنعبرای نال مالی ممتهی ب  جاریخ مزبنر و معاماا، من یوجنه وقا هایجریا     صلنر، جغههرا، در یقن  مال او  و صلنر،و گیا

 ااون  جاار، مربنط ب  عما رد نال مالی منرد گزارش را جونی  ومایا. 721
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 تاريخچه شركت .3

ها و مال هت صللمعتی جهرا  ب  ثبت در اداره ثبت شللرکت 232371جحت شللماره  21/31/7313شللرکت لهزیمگ کارآفرین در جاریخ 

مانگ جأنه  یک شرکت لهزیمگ  E8/718ا  طی منافقت اصنلی شماره باوک مرکزی جمهنری اناامی ایر 1/33/7317رنلها. در جاریخ 

و شرکت  NBKوام  لاگ  بهن باوک کارآفرین  باوک وطمی کنیت با جرکه  نلها  ایراوی و خارجی را صلادر ومند و بر همهن انلاس جفاهم

درصا منرد جنافق ارار  23و  33و  33ه  در خولنص جأنله  یک شرکت لهزیمگ در ایرا  با جرکه  نرمای  ب  جرج IFCالماای مالی بهن

های خارجی در واریز نرمای  در واشمگتن ب  امضا رنها. با نپری شا  گما  و جأخهر طرف 2332 سمار 72وام  در جاریخ گرفت. این جفاهم

الهت شرکت اگ عف .ومند ریال یک مهاهن و یضلنر مثثر در جأنله  شرکت  باوک کارآفرین اااا  ب  ثبت شرکت در جاریخ فن  با نرمای  

های اواا  شلاه جنن  مایریت  معاووهن  مشاورین و کارشمانا  صلرفا  ممحولر ب  ثبت  مذاکرا، و فعالهت 7313ماه باو جأنله  جا انلفما

در  7311آغاگ گردیا. لاگ  ب  ذکر انت ک  شرکت در بهمن ماه نال  7312باوک کارآفرین بنده و فعالهت مستقل و عماهاجی اگ اوان  نال 

های لهزیمگ با ااون  جمظهم باگار غهرمتشللل ل پنلی  منفق ب  اخذ مانگ رنلللمی فعالهت اگ باوک مرکزی رانلللتای اوببا  فعالهت شلللرکت

اخذ و انلانلمام  وهایی شرکت وهز طبق  237331مانگ فعالهت دو نلال  ب  شلماره  73/33/7311جمهنری انلاامی ایرا  گردیا و در جاریخ 

 ها ب  ثبت رنها.باوک در اداره ثبت شرکتآ  وک مرکزی اصااح و پ  اگ جأیها مقررا، جایا با

نهامی »یقنای شرکت اگ ونع شخوهت  33/73/7311العاده صلایبا  نلها  منرخ ب  منج  صلنرجااسل  مامع عمنمی فن ضلمما  

جغههر انانمام  شرکت مبابق فرمت  اه انت.وهز ب  ثبت رنه 31/33/7311گردیاه و در روگوام  رنمی منرخ جبایل  «نلهامی عا »ب   «خاص

 در این رانتا ااااما، شرکت جهت جأیهاو  های لهزیمگ نلهامی عا  منرد جونی  ارار گرفت برای شلرکت .ا.ا.انلانلمام  باوک مرکزی ج

باوک   نگهای باو یمنرد جأیها اداره ما 72/72/7311منرخ  337311/11انللانللمام  فرمت ومنو  باوک مرکزی اواا  ک  طی وام  شللماره 

متعاابا  درخنانللت پذیرش نللها  شللرکت لهزیمگ کارآفرین در بنرس اورا  بهادار جهرا  در جاسلل  منرخ . ا ارار گرفت  انللت.ا.مرکزی ج

ماع جنضللهحا، ومایماگا  شللرکت و مشللاور پذیرش در خوللنص آخرین نللتههئت پذیرش با ا .ههئت پذیرش مبرح گردیا 71/72/7311

 پذیرش نها  شرکت لهزیمگبا   های مالیچمهن پ  اگ بررنی مستماا، و اطااعا، ارائ  شاه در امهاوام  و صنر،وضلعهت شلرکت و هم

 بنرس هایورخابل اگ درج وماد شلرکت در فهرنت )گاو   72مشلروط ب  اواا  ااااما،   در باگار دو  بنرس اورا  بهادار جهرا  کارآفرین

 اهشلل اجاا  ااااما، جأیها ب  جنج  با ومند. منافقت جهرا  بهادار اورا  بنرس ب  رب ذی مسللتماا، و ماارک ارائۀ و جهرا ( بهادار اورا 

 ایاصلاای جهت ب  ک  گردد عرضل  فرابنرس باگار در شلرکت نلها  گزارش منرد مالی نلال پایاوی ایا  در گردیا مقرر شلرکت  جننل 

 .گردیا منکنل 7333 نال ب  نها  عرض  بنرس  ناگما 

 ل اب هاینللال در شللرکت انللتفاده منرد یافزارور  هاینللاماو  در نللهسللتمی مشلل اا، برخی وجند ب  جنج  با انللت  ذکر  شللایا

 م نهست جغههر خولنص در جهرا  بهادار اورا  و بنرس نلاگما  در پذیرش همگا  ب  خند جعها داشلتن وظر در با 7311 نلال در مایرهههئت

 .انت گرفت  صنر، خونص این در وهز ااااماجی و ومنده مونا را نجندم هایناماو  ناگیبههم  و جغههر

 انللاامی جمهنری مرکزی باوک» جننلل با اعتبار دو نللال   73/33/7311 منرخ 237331 شللماره ب  شللرکت این فعالهت مانگ آخرین

 .انت گردیاه صادر «ایرا 
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 مديره و مديرعاملهيئت .2

 باشا:می یلذب  شرح مایره جرکه  اعضای ههئت الی منرد گزارشمنال  در

 مدیرهاعضای هيئت ردیف
 نماینده اشخاص حقوقي

 )در پایان سال مالي(
 سمت

 اشخاص حقوقيماینده ن

 (بليق)

 محماابراههم محماپنرگروای نکارآفریشرکت عور امهن  9
 -مایرهرئه  ههئت

 غهرمنظف
 محماابراههم محماپنرگروای

 مقا یمها خالقی کارآفرین صرافی شرکت 2
وای  رئه  

 غهرمنظف -مایرهههئت
 مقا یمها خالقی

 نها موبفی ونری کارآفرین باوک 9
 -مایرهعضن ههئت

 منظفغهر
 نها موبفی ونری

4 
 گذاری باوکشرکت نرمای 

 کارآفرین
 ی آوااهزیئنعها مهما

 -مایرهههئتن عض

 منظف
 گادهوادر یسن

 یمهارضا کردلنئی آفرینشرکت ابمه  گستر کار 5
 -مایرهههئت عضن

 منظف
 محما نبزوی

 

 باشما.های معتبر میها و شرکتی مفها در ناگما مایره شرکت دارای ننابق اجرایهئتاعضای ه -

 و تركيب سهامداران سرمايه .5

. انت ومنده  ینرما شیمریا  اااا  ب  افزا چهار یو ط جأنه  7313 نلال در ریال مهاهن  یک نلرمای  با کارآفرین لهزیمگ شلرکت

 733 مباغ ب  7311 فروردین العادهمهاهارد ریال  مریا  دو  طبق مونب  مامع عمنمی فن  23نلرمای  شلرکت ب   7312مریا  اول در نلال 
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و مریا  چهار  طبق  الیر اردهامه 333 مباغ ب  7313 نللالدر آبا  ماه  العادهفن  عمنمی مامع موللنب  برانللاس نللن  مریا   ریال اهاردمه

 انت. یافت افزایش مهاهارد ریال  233 7ب  مباغ  7311العاده در جهر ماه مونب  مامع عمنمی فن 

 

 :باشامی ذیل جاول شرح ب  نرمای  افزایش آخرین جا تشرک جأنه  جاریخ اگ شرکت نرمای  جغههرا، وضعهت

 تاریخ ثبت ردیف
 سرمایه اوليه

 )ميليارد ریال(

 مبلغ افزایش سرمایه 

 )ميليارد ریال(

سرمایه جدید 

 )ميليارد ریال(

درصد افزایش 

 سرمایه
 محل تأمين سرمایه

 مبالبا، و آورده وقای 341114133 23 314111 337/3 33/33/7312 7

 مبالبا، و آورده وقای 733 733 23 23 21/33/7311 2

3 22/31/7313 733 333 333 333 
و مبالبا، و آورده وقای 

 نند اوباشت 

 مبالبا، و آورده وقای 212 233 7 74733 333 27/77/7311 3

 

 باشا:ب  شرح جاول ذیل می 7311نال  پایا  وضعهت نهاماارا  در

 درصد سهام (ریال)سهام  زشار تعداد سهام نام سهامدار ردیف

 733 74311411341334333 7431141134133 باوک کارآفرین 7

 3 341324333 34132 صرافی کارآفرین 2

 3 341324333 34132 آفرینابمه  گستر کار 3

 3 341324333 34132 گذاری باوک کارآفریننرمای  3

 3 341324333 34132 عور امهن کارآفرین 2

 900 9.500.000.000.000 9.500.000.000 جمع کل

 

 جايگاه ليزينگ كارآفرين وضعيت صنعت ليزينگ ايران و  .6

 در شاغل اوساوی وهروی جعااد کاهش اگ یاکی ایرا   لهزیمگ مای اوامن گزارش ب  بما 7311 نلال در لهزیمگ هایشلرکت وضلعهت

 در انللت. بنده مالی ممابع جرکه  ینگه در غهرجاری و جاری باهی کاهش مال او   یقن  یام افزایش اوسللاوی  وهروی ینگه در صللمعت

 انت هبند ااساطی فروش اراردادهای جعااد کاهش و جماهک شرط ب  اجرا اراردادهای جعااد افزایش شاها صلمعت لهزیمگ  عماها، ینگه

 انت. یافت  کاهش 7311 نال ب  وسبت 7311 نال در لهزیمگ هایشرکت در عماها، یام مامنع و
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 بهادار ورا ا بنرس در شاه پذیرفت  هایشلرکت منجند اطااعا، انلاس بر را یا مگیزهل صلمعت باگار در نیکارآفر مگیزهل گاهیجا

 ا(.باشللمی ریال مهاهن  ب  بخش این ومندارهای در شللاهگزارش )مبالغ انللت گرفت  ارار بررنللی منرد نللاگما  آ  کاال نللایت در جهرا 

 دارد. ارار کشنر هایلهزیمگ چهار  رجب  در شاه ثبت نرمای  ریال ن مهاه 742334333 با کارآفرین هزیمگل شرکت
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 دارد. ارار چهار  رجب  در کارآفرین لهزیمگ شرکت ها دارایی کل یام ممظر اگ

 

 
 نرمای  هزا م با نند مهزا  صمعت  این ماههت ب  جنج  با دارد. ارار شلشم رجب  در کارآفرین لهزیمگ شلرکت خالص  نلند انلاس بر

 یابا.می افزایش نند مهزا  هما  ب  جقریبی صنر، ب  یابا افزایش نرمای  ک  مهزا  هر ب  و دارد مستقهم رابب 
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 مهزا  رممظ اگ کارآفرین لهزیمگ شللرکت باشللا.می ذیل ومندار شللرح ب  جهرا   بنرس باگار عضللن لهزیمگ هایشللرکت درآما مهزا 

 باشا.می درصا 1/1 شاخص این در آ  نهم و دارد ارار پمام جایگاه در درآما
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 شللاه هداد وشللا  ذیل جاول در  پرداختی جسللههاا، مباغ و جعااد ممظر اگ جهرا  بنرس باگار عضللن لهزیمگ هایشللرکت فروش مهزا 

 آورده درنت ب  را پمام رجب  7311 نال در پرداختی ههاا،جس مباغ ممظر اگ کارآفرین لهزیمگ شرکت شندمی مشاهاه ک  هماوگنو  .انلت

 .انت داده ارجقاء درصا 1 یاود ب  را خند باگاری نهم و

 

 محيط حقوقي شركت .1

 ارار مرکزی باوک وظار، جحت وهادهای و مثنسا، ردیف در کشلنر باو ی و پنلی ااون  77 ماده ا بما طبق لهزیمگ هایشلرکت

 لهزیمگ عماها، هرگنو  اواا  جننع   شلشم بروام  ااون  773 ماده اگ ا بما و جننلع  پمام بروام  ااون  13 ادهم منج  ب  همچمهن و داروا

 و اعتبار و نلپ شنرای ااونوی اختهارا، همچمهن و کشنر باو ی و پنلی ااون  منج  ب  وتها  در دارد. ارار مرکزی باوک وظارجی ینگه جزو

 شنرای ونی ج اگ پ  لهزیمگ هایشلرکت بر وظار، و فعالهت جأنله   ب  مربنط اجرایی دنلتنرالعمل  واظر وهاد عمنا  ب  مرکزی باوک

 هاآ  با ا اوبب و اناوهن رعایت بابت گیادی هزیم  هر نال  ایرا  در لهزیمگ هایشرکت .شلندمی وظار، آ  صلحت بر و ابااغ اعتبار و پنل

 مهمترین اگ ا.ومایم باگبهمی مالی گریوانب  صمعت در فعالهت یا و ورود درباره ک  ناگدمی ابنرم را بسهاری ها هزیم  این گاه و پرداگوامی

 اگ: عبارجما شرکت فعالهت بر یاکم مقررا، و اناوهن

  ایرا ؛ اناامی جمهنری جاار، ااون 

  ایرا ؛ اناامی جمهنری مستقهم هایمالها، ااون 

  ایرا ؛ یاناام جمهنری افزوده ارگش بر مالها، ااون 

  پنلی؛ غهرمتش ل باگار جمظهم ااون 

  مربنط ؛ اجرایی هایدنتنرالعمل و هاوام  آیهن همراه ب  پنلشنیی با مبارگه ااون 
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  اجتماعی؛ جأمهن و کار ااون 

 انتاوااردهای یسابااری؛ 

 انتاوااردهای یسابرنی؛ 

  مربنط ؛ اجرایی هایدنتنرالعمل و هاوام آیهن همراه ب  بهادار اورا  باگار ااون 

 ،اعتبار؛ و پنل شنرای مونبا 

 ایرا ؛ اناامی جمهنری مرکزی باوک هایبخشمام  و هاوام آیهن ها دنتنرالعمل 

  شرکت؛ انانمام 

 ،مامع؛ مونبا 

 ،داخای. هایوام آیهن و هاپهرامن  دنتنرالعمل مایره ههئت مونبا 

 فعالهت بر ایماایظ  اابل جأثهر ک  شللاه وضللع هاشللرکت فعالهت وحنه امن پهر مرکزی باوک دنللتنرالعمل آخرین در الزاماجی ضللمما 

 شنرای 73/73/7312 مونا ایرا  اناامی جمهنری مرکزی باوک ابااغی دنتنرالعمل آخرین اگ فراگهایی انت.داشت  لهزیمگ هایشرکت

 باشا:می ذیل شرح ب  گردیاه مگلهزی هایشرکت برای وکارکس جایا  هایچارچنا ایااد ب  ممار ک  اعتبار و پنل

 باشا.می ریال مهاهارد 733 مباغ لهزیمگ شرکت فعالهت و جأنه  برای لاگ  نرمای  یااال -7

 ب  آ  ذاریواگ و لهزیمگ شرکت جننل  غهرممقنل و ممقنل اگ اعم کالا جهه  طریق اگ مشلتری مالی جأمهن شلامل لهزیمگ عماها، -2

 باشا.می ااساطی فروش و جماهک شرط ب  ارهاج اراردادهای اگ ی ی اال  در مشتری

 (ماهاجیع اجاره) وی ب  مال هت اوتقال شللرط باو  مشلتری ب  غهرممقنل و ممقنل اگ اعم کالا اجاره اواا  ب  مااگ لهزیمگ شلرکت -3

 باشا.ومی

 اشا.بومی مااگ اشخاص نایر ب  لهزیمگ شرکت وایه  اگ جسههاا، اعبای و ارارداد اوعقاد عاماهت واگذاری -3

 جابع انت نلهاماار آ  در اعتباری مثنلسل  جابع  وایا و اعتباری مثنلسل  لهزیمگ ک  شلرکت جننل  مسل ن جسلههاا، اعبای -2

 %13 هزا م ب  یااکثر لهزیمگ هایشرکت نایر خونص در و باشامی اعتباری مثنلسلا، برای اعتبار و پنل شلنرای جولمهما،

 باشا.می پذیرام ا  لهزیمگ منضنع ماک ارگش

  و لهزیمللگ عماهللا، بلل  را خند اختهللار در ممللابع اگ درصللللا 12 همناره یللاااللل انللللت مل اف للهلزیلمللگ شلللرکللت -3

 اهایکال جهه  بابت شللاه پرداختپهش وجنه یال هر در دها. جخوللهص لهزیمگ عماها، منضللنع کالاهای جهه  پرداختپهش

 ومایا. جااوگ لهزیمگ شرکت اختهار در ممابع درصا 23 اگ وبایا لهزیمگ عماها، منضنع

 آخرین در ممارج نللها  صللایبا  یقن  مامنع درصللا 2 اگ وبایا مشللتری هر ب  اعبایی جسللههاا، ماواه مامنع یااکثر -1

 ومایا. جااوگ لهزیمگ شرکت شاه یسابرنی مالی یهاصنر،
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 نها  ایبا ص یقن  منعما برابر دو اگ بهش وبایا گما  هر در لهزیمگ شرکت برای اعتباری مثنسا، اگ دریافتی جسههاا، ماواه -1

 باشا. شاه یسابرنی مالی هایصنر، آخرین در ممارج

 

 شرکت بر مؤثر عوامل سایر -1-9

 مالی ممابع شاه جما  اهمت و نند جسههاا، ورخ 

 ارگ ورخ بند  ورخی چما 

 جنر  ورخ 

 مقررا، و اناوهن بند  پهچهاه 

 افزوده ارگش بر مالها، ورخ 

 

 نظام راهبري شركت .8

 مدیرهمربوط به ساختار هيئت اطلاعات -1-9

 های سوابق کاریزمینه تحصیلات سمت نام و نام خانوادگی

محما  مهمحما ابراه

 یپنرگروا
 ب  ومایماگی اگ

شرکت عور امهن 

 کارآفرین

  هرئ

 هریمائتهه

 دکترای

مایریت 

 صمعتی

 جاکمن  7311انتاد داوشگاه آگاد اناامی اگ نال  -7

 7313الی  7313نال  رئه  مرکز جحقهقا، باوک مات اگ -2

 7313الی  7313مایره گروه مالی مات اگ نال مایرعامل و عضن ههئت -3

 7313الی  7313مایره بهم  ما اگ نال رئه  ههئت  -3

 جاکمن  7311مایره شرکت بنرس اورا  بهادار اگ نال رئه  ههئت  -2

 7311الی  7313گذاری مای ایرا  اگ نال مایره شرکت نرمای مایرعامل و عضن ههئت  -3

 جاکمن  7312عضن ههئت مایره لهزیمگ کارآفرین اگ نال  -1

 جاکمن . 7313های ایرا  اگ نال گذاریمایره کاون  وهادهای نرمای  رئه  ههئت -1

 مقا  یخالق اهیم
 ب  ومایماگی اگ

شرکت صرافی 

 کارآفرین

  هرئ یوا

 هریمائتهه

دکترای 

 یسابااری

 7312الی  7313اوک ااتواد ونین اگ نال مایره شرکت خاما، پشتهباوی ب رئه  ههئت -7

گذاری ایراوها  وابسلت  ب  باوک ااتولاد ونین اگ نال مایره شلرکت نلرمای رئه  ههئت  -2

 7313الی  7312

 7311الی  7313معاو  اجرایی باوک کارآفرین اگ نال  -3

 جا کمن  7313مایره شرکت لهزیمگ کارآفرین اگ نال  عضن ههئت -3

 جاکمن  7312اما، اوفنرماجهک ایرا  اگ نال مایره شرکت خ عضن ههئت -2
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 های سوابق کاریزمینه تحصیلات سمت نام و نام خانوادگی

 ی ونر یموبف اهن
 ب  ومایماگی اگ

 باوک کارآفرین

عضن 

 مایرهههئت

کارشمانی 

ارشا عان  

 ااتوادی

 ریزی و وظار، اعتباری باوک کارآفرینمایر امنر بروام  -7

 رئه  اداره وظار، بر جسههاا، باوک مات -2

 ری باوک ماترئه  اداره طرایی محونلا، و خاما، اعتبا -3

 مایر اعتبارا، مایریت شع  ممبق  پمج جهرا  باوک مات -3

 ( باوک ماتSMEمایر گروه مشتریا  کس  و کارهای کنچک ) -2

 عضن جهم باو ااری جامع باوک مات -3

 کارشماس اعتباری اداره کل اعتبارا، باوک مات -1

 هن اجتماعیریزی و ااتواد درما  معاووت درما  ناگما  جأمکارشماس متخوص بروام    -1

 گادهوادر یسن
 ب  ومایماگی اگ
گذاری شرکت نرمای 

 باوک کارآفرین

عضن 

 مایرهههئت

کارشماس 

ارشا 

 یسابااری

 7317گذاری ایراوگردی و جهاوگردی اگ نال عضن ههئت مایره شرکت شرکت نرمای  -7

 7312جا 

 جاکمن  7317مایر مالی باوک کارآفرین اگ نال  -2

 7311جا  7317کت کارگزاری باوک کارآفرین اگ نال عضن و رئه  ههئت مایره شر -3

 جاکمن  7313عضن ههئت مایره شرکت صرافی کارآفرین اگ نال  -3

 جاکمن  7311عضن ههئت مایره شرکت بهم  کارآفرین اگ نال  -2

 7311 نفمااجا  7311 ردادخایره شرکت لهزیمگ کارآفرین اگ مههئتعضن  -3

 نعها مهمائی آوااهزی
 ب  ومایماگی اگ

شرکت نرمای  گذاری 

 باوک کارآفرین

معاو  مالی 

و اعتباری 

و عضن 

 هرمایههئت

کارشماس 

ارشا 

 یسابااری

 یسابرس مثنسا، مختاف یسابرنی عضن جامع  یساباارا  رنمی ایرا  -7

 گذاری جننع  باگار نرمای  مشاور مالهاجی صماو  نرمای  -2

 های یل اختااف مالهاجی گذاری ایرا  در ههئتومایماه کاون  وهادهای نرمای  -3

گذاری جحت های نللرمای او معاووت مالی و اداری شللرکت جأمهن نللرمای  امها و صللم -3

 مایریت جأمهن نرمای  امها

 ای ایرا عضن اوامن مایرا  مالی یرف  -2

 عضن جامع  یساباارا  رنمی ایرا  -3

 عضن اوامن یساباارا  خبره ایرا  -1

 عضن اوامن یسابااری ایرا  -1

 محما نبزوی
  ب  ومایماگی اگ

شرکت ابمه  گستر 

 کارآفرین

مایرعامل 

و عضن 

 مایرهههئت

ای دکتر

 فایمم 

 7311مرداد جا  7313مایر عامل و عضن ههئت مایره شرکت لهزیمگ کارآفرین اگ بهمن  -7

جا  7313گذاری دماووا اگ فروردین مشلاوره ااتولادی و مالی مایرعامل شلرکت نرمای  -2

 7313بهمن بهمن 

مهاهن  دلار در شلللرکت  2های بالای کارشلللماس ارشلللا ارائ  خاما، مالی برای پرو ه -3

Robert Half کاوادا 

 مایر عامل و عضن ههئت مایره مننس  خاما، مایریت و یسابرنی بوهراوایش  -3

 مایر عامل و عضن ههئت مایره شرکت صمعتی و جنلهای دیزل نمگهن -2

 مایر عامل و عضن ههئت مایره شرکت صمایع کاغذ ناما  فارنی -3
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 های سوابق کاریزمینه تحصیلات سمت نام و نام خانوادگی

 ی رضا کردلنئ اهیم
 ب  ومایماگی اگ

شرکت ابمه  گستر 

 کارآفرین

مل مایرعا

و عضن 

 مایرهههئت

دکترای 

خووی ج

مایریت 

 مالی

7-  

2- 

-مایره اوامن عامیههئت

 

یرف  ای مهمانی مالی ایرا  

 

3- 

-عضنههئت مایره اوامن عامی

 

یرف  ای یسابااری مایریت

 

3-  

–مشاور امنر ااتوادی و نرمای  گذاری 

 

هنلایمگ نرمای  گذاری ناهم

 

2- 

عضن کمهت  یسابرنی شرکت لهزیمگ ایرا  و شر 

 

)ولشر (

 

3- 

مایر اعتبارا، شرکت لهزیمگ ایرا  و شر  )ولشر (

 

1- 

مشاور معاو  ااتوادی گروه نایپا

 

1- 

کارآفرینت لهزیمگ کمایرعامل شر

 

1- 

را  امهاهت نرمای  گذاری جننع  گنکئت مایره شرههعضن منظف 

 

73- 

واآت مهمانی داده ناماو  وابست  ب  گروه فن کهئت مایره شرهعضن 

 

77- 

واآوا وابست  ب  گروه فن آ  گستر فن ت شب کهئت مایره شرهعضن 

 

72- 

واآناره وابست  ب  گروه فنهوا ماآت فنکهئت مایره شرهعضن 

 

73- 

معاو  مالی و ااتوادی جعاووی اعتبار ایرا  خندرو

 

73- 

شرکتمعاو  مالی اداری 

 

ب 

 

پرداخت

 

باوک

 

مات

  

 

شرکتمعاو  مالی و ااتوادی 

 

ایرا 

 

اراا 

  

  

 و شوراهای تحت نظارت مدیرعامل مدیرهتخصصي هيئت هایکميته -1-2

 کميته حسابرسي 

 های داخلي برای ناشررران پریرفته شررده در بورر اوراا بهادار تهران و فرابوررکنترل"در اجرای مفلاد دنلللتنرالعملل 

 ملایره نلللاگمللا  بنرس و اورا  بهلادار و در چلارچنا ممشلللنر کمهتل  یسلللابرنلللی و ممشلللنرههئللت 73/32/7317مولللنا   "ایران

 داخای  وملایمللاگلا  کمهتلل  یسلللابرنلللی شلللرکلت بلل  اداره وظلار، بر ولاشلللرا  اورا  بهلادار  نلللاگملا  بنرس و اورا یسلللابرنلللی 

رئه   بعمنا  )در ایماا رئه  ههئت مایره( غهرمنظف ههئت مایره یعضلللابهادار معرفی گردیاوا ک  اعضلللای آ  عبارجما اگ یک وفر اگ ا

جاس    1در نال مالی منرد گزارش جعااد همراه مایر یسلابرنلی داخای می باشما ک  مسلتقل خارج اگ شلرکت ب   یوفر اعضلا و دوکمهت  

 .جش هل شاه انت

 کميته ریسک و اعتباری 

گهری و شمانایی  اوااگهب  ممظنر  باشا ک مایرعامل  معاو  جننلع  کسل  و کار و رئه  اداره ریسک و اعتبارنمای میمتشل ل اگ 

...  ار وباگریسلک وقایمگی  ریسک ریسلک عماهاجی  های شلرکت اگ جما  ریسلک اعتباری  گذاری در ینگه مایریت ریسلکنلهانلت

 دها.جش هل جاس  می
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 انتصابات و جبران خدمات کميته 

مایره  مایرعامل گروه مالی کارآفرین  مایرعامل شرکت و رئه  اداره ممابع اوساوی امنر مربنط ب  اوتوابا، متشل ل اگ رئه  ههئت

دهما. جاسلا، این کمهت  ب  فراخنر وهاگ و منضلنعا، واصا   برگزار کارکما  را منرد بحث  بررنلی و جولنی  ارار می و جبرا  خاما،

 شند.می

 شورای معاونين و مدیران 

و ای مایر یسابرنی داخ  جننع  کس  و کار  مایر مالی معاو معاو  عماها، لهزیمگ  معاو  مالی و اعتباری  متش ل اگ مایرعامل  

 ها  بررنلللی مشللل اا، و اجخاذ جولللمهما،باشلللا ک  هر هفت  و ب  ممظنر بررنلللی پهشلللرفت عما رد ینگهمیو رؤنلللای ادارا،  را مای

 .دهاهای جایا و ... جش هل جاس  میجهت رفع مش اا،  بررنی طرح

 شورای مبارزه با پولشویي 

ها و باشللا ک  ب  ممظنر اجرای دنللتنرالعملمیتباری رئه  اداره ریسللک و اعمایر مالی و معاووت جننللع  کسلل  و کار   اگ متشلل ل

مبارگه با پنلشلنیی صلادره اگ نلنی باوک مرکزی جمهنری انلاامی ایرا  و نلاگما  بنرس و اورا  بهادار جش هل و یس   الزاما، ااونوی

 ومایا.اجی برگزار میجاسضرور، 

 اعتباری و خدمات مشتریان شورای 

معاووت عماها، لهزیمگ )دبهر شنرا(  معاووت مالی و اعتباری )عضن(  رئه  وایا   ه وی )رئه  شنرا(یا ومایما اگ مایر عامل متش ل

و یسللابرس داخای )واظر( ( عضللنمایریت امنر یقنای و اراردادها )  (عضللنجننللع  کسلل  و کار ) ریسللک و اعتبارا، )عضللن(  معاووت

وصنل مبالبا، و امهال  انتمهال و شرای   یبررنجسههاا، ب  مشتریا   گهری در منرد اعبای جومهمجهت  ک  ب  صلنر، ممظم باشلمامی

 .دهامبالبا، جش هل جاس  می شمانایی وقاط ضعف و اجخاذ جومهما، ب  ممظنر کاهش یااکثری ریسک واشی اگ عا  وصنل

 

 مدیره و حضور اعضاءجلسات هيئت -1-9

 جهه  شاه انت. 232جا شماره  233ها اگ شماره اوا ک  صنرجااسا، آ هجاس  جش هل داد 23مایره در نال منرد گزارش جعااد ههئت

 بازرر قانوني و حسابرر مستقل -1-4

 73733731133یساباارا  رنمی ب  شمان  مای مثنس  یسابرنی هشهار بهمما  23/33/7311طبق مونب  مامع عمنمی عادی منرخ 

ب  عمنا   73313313333و خاما، مایریتی دایا رههافت ب  شلمان  مای  ب  عمنا  باگرس اصلای و یسلابرس مسلتقل و مثنلسل  یسلابرنلی

اوتخاا ضلللمن اخذ جأیهای  لاگ  اگ باوک مرکزی جمهنری انلللاامی ایرا    7311 مالی البال برای نلللالعایو یسلللابرس مسلللتقل  باگرس

 .گردیاوا
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 نظام حاکميت شرکتي -1-5

ب   ذیل ل وظا  یاکمهت شرکتی ب  شرح شابااغ شاه و باوک کارآفرین   جنن  مونا باوک مرکزی دنتنرالعمل یاکمهت شرکتی

و  یسکر  یسابرنیمایره شامل ههئت و شنرای هابر این انلاس کمهت و جهت اجرا ب  ارکا  لاگ  ابااغ شلا.  همایره رنلهاجولنی  ههئت

اوتولللابللا، و  کمهتلل و  اعتبللاری

و هللمللچللمهن  جلبلرا  خللامللا،

شلللنراهلای ملایرعلامل شلللامل 

ووهن و مللایرا   مبللارگه بللا معللا

پنلشلللنیی  اعتبلاری و خلاما، 

  باشا.مشتریا  می

 

 

 

 

 نمودار سازماني سطح یک شرکت -1-6

مایره رنللهاه انللت. باگوگری نللاختار نللاگماوی بر انللاس آخرین ومندار نللبح یک شللرکت مبابق با نللاختار گیر ب  جوللنی  ههئت

 در دنتنر کار ارار دارد.    7311-7333انتراجژیک افق های ویرایش وظا  یاکمهت شرکتی و وهز اهااف و بروام 
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 هاي حاكم بر محيطمحيط كسب و كار و ريسک .9

های اخهر جضلعهف شاه و رشا باوک مرکزی جمهنری انلاامی ایرا  و مرکز آمار ایرا   ااتولاد کشلنر طی نلال گزارش انلاس بر

 احاصللا بخش لماو  با کاهش درآما مای و جنر  بالا مناج  شللاه انللت. درهای ظاوقایمگی واشللی اگ کسللری بندج  شللایا دولت و جحریم

 با مرجب  اناوهن ظلحا ب  دارد ک  البت  فعاا  ج ذی  شاه انت. ارار هاوگاه جهررس ها و جسههاا، درنپرده نند ورخ اصااح پنلی  هاینهانت

 ااون   جما اگ وکارکسلل  محه  و گذارینللرمای  فضللای ندبهب برای ااونوی ی م چماین انللاامی شللنرای ماا  وهز وکارکسلل   محه 

 و پذیرراابت جنلها مناوع رفع ااون  و (7313) وکارکسلل  محه  مسللتمر بهبند ااون  ( 7311) مسلل ن عرضلل  و جنلها نللاماواهی و یمایت

 اگ تافمخ هایبخش وکارکس  محه  رد مثبت ااونوی روی ردهای اگ اگرچ  ک  انت رناوهاه جونی  (  ب 7313کشنر ) مالی وظا  ارجقاء

 مترینپهمند. مه بایا اناوهن کامل این اجرای و شللا  عمای جا گیادی شللاه و راه اجرا اواکی با اثربخشللی اما شللندمی جاقی هالهزیمگ جما 

 اگ: انت عبار، انت مناج  آ  با کارآفرین لهزیمگ شرکت آ  جبعب  و لهزیمگ صمعت ک  هاییریسک

 ررنهان ااسلاط پرداخت در جعهاا، کامل ایفای عا  یا و باگپرداخت جنا  کاهش اگ واشلی ایتمالی گیا  ب  :ریاعتبا ریسرک -7

 مقتضی منارد رد النصنلمعتبر و نهل وثهق  اخذ و معتبر هایطرف با معاما  بر مبمی نهانتی لهزیمگ کارآفرین .دارد دلالت شاه

ااشت با رعایت به دها. شرکت کاهش را مشتریا  جننل  جعهاا، ایفای در ناویواج اگ واشلی اعتباری ریسلک جا کرده اجخاذ را

 ب  اااا  بر ااوهع شرکت ارجباط این در باشما.ممان   اعتباری شرای  یائز ک  ومایامی ارائ  جسلههاا، مشلتریاوی ب  اعتباری جمها

 صنر، ب  اریاعتب پذیریآنه  ومایا.می اخذ یا مشتر اگ وهز کافی وثایق اعتبارنلمای  نلاماو  طریق اگو غربالگری  شلمانلایی

 ایهدریافتمی رنللا.راه ارهای ممانلل  جهت مایریت آ  ب  جوللنی  می و بررنللی و اعتباری ریسللک کمهت  جننلل  ایدوره

 نت.ا یافت  گسترش مختاف جغرافهایی مماطق و متمنع صمایع بهن در ک  انت مشتریا  اگ گیادی جعااد شامل جااری

  %2جناوا یااکثر می مشتریا  اگ یک هر ب  جسههاا، اعبای ماواه مامنع ایرا  اناامی جمهنری مرکزی باوک الزاما، ب  جنج  با

لهزیمگ کارآفرین ب  جهت پرههز اگ ریسک  لذا باشا. شاه یسابرنی مالی هایصنر، آخرین اناس بر نها  صایبا  یقن  مامنع

 تشللرک این همچمهن .را نللرلنی  خند ارار داده انللتهای منرد وظر باوک مرکزی ج.ا.ا. وسللبتداهق جمرکز و و نل اعتباری رعایت 

 وهز اصیاختو ذخهره وشاه  وصنل شاه نررنها ااساط نلمی بمایطبق  یسل  بر النصلنلمبالبا، مشل نک عمنمی ذخهره بر عااوه

 ومایا.می ممظنر

 و ما،کنجاه جعهاا، پنشلللش ممظنر ب  لاگ  وقایمگی فقاا  اگ واشلللی ایتمالی گیا  اگ انلللت عبار، :نقدینگي ریسررک -2

 رکتش در وقایمگی ریسک مایریت شند. شلرکت عماها، جناف اعاا  ب  ممار انلت مم ن ک  وجنه غهرممتظره هایخروجی

 رکتش شند.می اواا  خروجی و ورودی وقای هایجریا  جمان  و هادارایی بههم  جخوهص طریق اگ عماجا  کارآفرین لهزیمگ

 و ما،ها م ما، کنجاه مایریت ب  وسللبت ااسللاط  دریافت گماوبمای جاول اگ انللتفاده با اعبایی جسللههاا، بهمیضللمن پهش

 افزایش و باو ی  جعاماا، با باوک و گروه مالی کارآفرین جسللههاا، اخذ طریق اگ همچمهن ومایا.می اااا  وجنه جأمهن باماما،

 هایباهی و اهدارایی نررنها مقاطع جببهق طریق اگ و وااعی و شاه بهمیپهش وقای هایا جری بر مستمر وظار، با همراه نرمای 

 کما.می مایریت را ریسک این مالی
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 شاه جش هل ذیل شرح ب  هاییریسک اگ عماجا  باگار ریسک باگار. هایاهمت یا ارگ ورخ وننلا  اگ انلت عبار، بازار: ریسرک -3

 انت:

 و هادارایی ارگش زوه و هاهزیم  درآماها  بر مستقهم جأثهر ک  نند ورخ جغههرا، اگ واشلی ایتمالی گیا  ب   :سود نرخ تغييرات ریسک( الف

 ورخ اهشک باشا.می نند ورخ ریسک ب  مربنط باگار ریسک عماه  شرکت فعالهت ونع ب  جنج  با کما.می دلالت دارد  شرکت هایباهی

 منعا اگ گودجر  جسللنی با باشللما داشللت  جمایل مشللتریا  انللت مم ن طرفی اگ باشللا. داشللت  شللرکتبر  متفاوجی جأثهرا، جناواوهز می نللند

 شللرکت درآماهای کاهش ب  ممار عمل این ک  کمما انللتفاده نللند ورخ کاهش فرصللت اگ جایا اراردادهای عقا و جاری اراردادهای

 بر مثبتی هرجأث ک  شا خناها لهزیمگجأمهن مالی اگ طریق  برای جقاضاافزایش  ب  ممار نلند ورخ کاهش دیگر طرف اگ شلا. خناها لهزیمگ

ها )ب  عمنا  مهمترین ممبع جأمهن مالی( وهز اثرگذار باشا  هزیم  جما  داشت. البت  کاهش ورخ نند اگر بر ورخ جسههاا، باوک خناها درآماها

 شاه وجنه شرکت لهزیمگ کارآفرین را وهز جحت جأثهر ارار خناها داد.

  با پذیرد. باین صللنر، کمی اراردادها صللنر، نللاگیبههم  با کارآفرین لهزیمگ شللرکت در نللند ورخ جغههرا، ریسللک تمایری

جغههراجی در اراردادها و وحنه جعامل با مشلتریا   در صلنر، وانع چمهن مناردی شرکت لهزیمگ با رضایت مشتریا  چماا  متضرر وخناها 

 ا.مباشومی انترداد اابل زدهای اخذ شاه اگ مشتریا  عمنما شا. و ت  اابل جنج  دیگر ایم   کارم

 هااهیب ارگش افزایش یا و هادارایی ارگش کاهش انت ک  منج  ارگ ورخ جغههرا، اگ واشی ایتمالی گیا   ارز: نرخ تغييراتریسک ( ب

 چمهن گهردر مستقهم طنر ب  باشلما صلادراجی یا مرگگذر لهزیمگ درگهر یا باشلما داشلت  ارگی اجاره اراردادهای ک  ییهاشلرکت شلند.می

، ورخ واارد لذا ب  صنر، مستقهم اگ جغههرا ارگی های خند اااا  مرجب ها و باهیلهزیمگ کارآفرین در جرکه  دارایی بند. خناهما ریس ی

مایرا   گردد ک  این امر جنن کار این شرکت ب  لهزیمگ خندروهای خارجی بر میوشند. له ن بخش اابل جنجهی اگ کس ثر ومیأارگ مت

 شند.می مایریتب  صنر، روگاو  رصا و 

ب  شللرط  جارهاجأمهن مالی شللاه )اعم اگ فروش ااسللاطی یا  کالاهای اهمت جغههرا، اگ واشللی بالقنه گیا   کالا: قيمت تغييرات ریسررک( ج

 عرضلل  و جنلها گما  اگ ایبره  در ک  دارد وجند ایتمال این باشللا.می شللرکت هایباهی و هادارایی ارگش درآماها  بر جأثهر و جماهک(

طبق درخنانت مشتری  شرکت باگار  ریسک مایریت جهت گردد. وننا  دچار باگار دریا جرههن شلاه  نلرمای  اجاره یهادارایی اگ برخی

مماگا  کهای مبمئن چمهن ریس ی را ب  جأمهنددها و یا در مامنع با عقا اراردااااا  ب  جهه  کالاها ومنده و در انرع وات آ  را جحنیل می

 ومایا.و خریاارا  ممتقل می

 وکارهایبهمی بر شللرای  یال و آیماه ااتوللاد و کسلل پهاماهای غهراابل پهش COVID 19شللهنع ویروس  :91 کووید آثار -3

اپذیر وعماهاجی آوا  را اجتماا هایها و فعالهتایرا  و جها  داشت  ک  ضرور، هنشهاری و چاب ی برای مهمانی مااد ناگما 

جناوا باعث مرگ یا رشا و جننع  خارج اگ اوتظار جرین گما  مم ن میومنده انلت. این ضلرور، جا ب  یای انت ک  در کنجاه

 باشا:بر عماها، شرکت لهزیمگ ب  شرح ذیل می COVID 19های ااتوادی شند. اگ جما  آثار بمگاه

 ؛کاهش نرعت گردش پنل 
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  جسههاا، اعبا شاه؛ااساط  معن  شا 

 مالی.های برگشتی و افزایش دعاوی افزایش آمار چک 

  وسبت ب  جاوین و ISO 31000مایره شلرکت با جشل هل کمهت  ریسک و در وظر داشتن چارچنا انتاواارد بر این انلاس ههئت

 ومایا.های مربنط  اااا  میهای مناجه  با ریسکاجرای بروام 

 به خدمات پس از فروشهاي مربوط فعاليت .01

 باشا:های اواا  شاه در نال مالی منرد گزارش برای ارائ  بهتر خاما، پ  اگ فروش ب  مشتریا  ب  شرح ذیل میفعالهت اهم

 ارائ  اطااعا، اوله  در خونص اعبای جسههاا، ب  مشتریا ؛ -

 ارائ  فر  پذیرش ب  مشتریا ؛ -

رای مراجع  مشلللتریا  ب  بهم  در خولللنص خسلللارا، وارده ب  خندرو  جمایا باواا  امنر مربنط ب  بهم  شلللامل جمظهم وام   -

 ؛و ... هاوام بهم 

 گذاری؛اواا  امنرا، مربنط ب  شماره -

 اواا  امنرا، مربنط ب  دفترخاو ؛ -

 اواا  کاپنجا  خندرو؛ -

 پهگهری امنرا، مربنط ب  جناهف خندروهای مشتریا . -

 گزارش عملکرد اجتماعي شركت .00

  مههماالممفع  خند را ب  شرح ذیل ب  خامت همهای عا منرد گزارش  شلرکت لهزیمگ کارآفرین )نهامی عا ( کمک در نلال مالی

 رناوهاه انت:

 ها و نمهمارهای عامی و جخووی؛های مالی جهت برگزاری همایشکمک -

 نخت؛گده نیکمک ب  مرد  گلزل  -

 ا  خنگنتا .ناگی برای ااشار مستضعف انتهای مالی جهت ناختما کمک -

 انساني هايسرمايههاي توسعه فعاليت .02

جرین هی ی اگ عما لذاهای انلانلی هر ناگما  انت. گایماه مزیت راابتی و ایاادکمماه ااباهتو ممابع اوسلاوی هر نلاگما  ممبع اصلای 

ن لهزیمگ کارآفرین با عام ب  ای شللرکت .باشللامیاوسللاوی  جهت جذا  وگهااشللت و ارجقاء وهرویریزی های نللاگماوی  بروام ریزیبروام 

هت جدر نال گذشت  های صنر، گرفت  اهم فعالهتجاارک دیاه انت. جننلع  ممابع اوساوی جهت مایریت و ای های ویژهمنضلنع  بروام 

  باشا:های اوساوی شرکت لهزیمگ کارآفرین )نهامی عا (  ب  شرح ذیل میجننع  نرمای 

 ختاف جهت بهبند کهفهت ممابع اوساوی؛های مجذا وهروی متخوص در ینگه 
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 های آمنگشی جهت ارجقاء داوش جخووی کارکما ؛وهاگنمای و برگزاری دوره 

 هایی جهت یفظ وهروی کار نالم و باوشاط؛های مختاف جهت اطمهما  اگ ناامت کارکما  و جاوین بروام اواا  جست 

 ؛جغههر ناماو  ال ترووه ی ممابع اوساوی 

  های ینگه ممابع اوساوی جهت بهبند وضعهت شغای  معهشتی و رفاهی کارکما ؛وام آیهن و اجرایباگوگری  جاوین 

  ای و...؛مستماناگی اطااعا، پرنمای شامل جحوهاا،  ننابق یرف 

  باشا:می ذیلجاول اوساوی ب  شرح ممابع آخرین وضعهت 

 جمع و سایر کارمند کارشنار رئيس اداره /مدیر معاون مدیرعامل

 وفر 32 وفر 1 وفر 71 وفر 1 وفر 2 وفر 7

نال  وری را در اختهار مایرعامل ارار داد و درمباغ بهره جخوهصمایره اختهار جعههن و ب  ممظنر وگهااری و یفظ ممابع اوساوی  ههئت

 .شا پرداختوری بر اناس عما رد کارکما  محانب  و گزارش بهرهمنرد 

   باشا:می ذیلحوهای ب  شرح اوساوی بر اناس مارک ج ممابعجرکه 

 

ب  جننللع   7337-7333های انللتراجژیک افق جحقق اهااف شللرکت  در اهااف و بروام  جهتبایل ممابع اوسللاوی با جنج  ب  وقش بی

 ت.ان پرداخت  شاهکما  همسن با انتراجژی شرکت های کارفرایماهای ممابع اوساوی  فرهمگ ناگماوی و وهز ارجقاء شایستگی
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نه ل و دیپام کارداوی کارشمانی کارشمانی ارشا دکتری
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 0398عمومي عادي سال  دامات انجام شده در خصوص تکاليف مجمعاق  .03

 شرح اقدامات صورت گرفته مصوبه مجمع فبند تكالي

9 

 گزارش یسابرس: 1بما 

 و 33/32/7311 منرخ صنرجااسا، در مایرههئهت اعضای یقنای ومایماگا  جغههر -

 این 73 بما در شاه حجشری دلایل ب ) صنرجااسا، این در اعضاء نمت جعههن و 72/73/7311

 (.جاار، ااون  اصاایه  733 ماده) انت ورنهاه ثبت ب  هاشرکت ثبت اداره در( گزارش

 صایبا  العادهفن  عمنمی مامع صنرجااس  جساهم مالی  هایصنر، 7-7 یاداشت شرح ب  -

 امینه ب  خاص نهامی اگ شرکت یقنای شخوهت جبایل خونص در 33/73/7311 منرخ نها 

 هاشرکت ثبت مرجع ب  مامع جاریخ اگ ماهیک ما، ظرف مستمااجی و ماارک ضمهم   ب عا 

 هتج مایریت هایپهگهری و ااااما، انت جنضهح ب  لاگ ( جاار، ااون  اصاایه  211 ماده)

 .باشامی جریا  در گزارش این جاریخ جا شرکت شا  بنرنی و یقنای شخوهت جغههر یماافر

 ب  یعاد عمنمی مامع جاس  در اوتخابی مایرهههئت یقنای اعضای ومایماگا  نمت جعههن -

 37 ماده) مامع جاس  اگ بعا هفت  یک ما، ظرف یااکثر 72/33/7311 منرخ العادهفن  طنر

 .انت بنده 33/32/7311 منرخ مایرهههئت اعضای نمت جعههن صنرجااس ( شرکت انانمام 

 منرخ نها  صایبا  عادی عمنمی مامع در مقرر ج الهف اواا  جهت شرکت هایپهگهری-

 .انت ورنهاه ابعی وتها  ب  گزارش این 3 بما منرد در 33/33/7311

ملللایلللره و پاداش اعضای ههئت

ها و مایرعامل بر انللاس نللهانللت

 وظر ابااغی باوک صنر، پذیرفت.

یق یضلللنر اعضلللای غهرمنظف 

با عمایت  7311مایره در نال ههئت

 فرینهای باوک کارآب  نلللهانلللت

 محانب  و پرداخت شاه انت.

جبایل شخوهت یقنای شرکت اگ 

نلهامی خاص ب  نهامی عا  اواا  

 پذیرفت.

در این خولللنص مللالهللا، ارگش 

های منرد رنللهاگی  افزوده نللال

 7311ابعی شللاه و عما رد نللال 

جالایلا وظر در یال  وهز در ههئلت

 باشا.رنهاگی می

5 

 گزارش یسابرس: 3بما 

ها، عما رد  مالها، و عنارض بر ارگش افزوده  یق بهم  جأمهن اجتماعی. معاماا، وضللعهت مال

های مالی صنر، 33-3و  33-2  23های م رر  . .  ب  جفضلهل در یادداشلت 731فولای ماده 

 اوع اس یافت  انت. در این ارجباط:

گش افزوده نال م رر و مالها، و عنارض بر ار 731)الف( مالها، عما رد  معاماا، فوای ماده 

های جشللخهص و مبالب  آ  جا جاریخ این گزارش صللادر در یال رنللهاگی بنده ک  برگ 7311

 وشاه انت.

ب   7313لغایت  7313های های مبالب  مالها، و عنارض بر ارگش افزوده نال)ا( همچمهن برگ

ادر ک  وتها  آ  جا مهاهارد ریال ص 33همراه جرائم مربنط  با ایتساا مبالغ پرداختی جمعا  معادل 

 جاریخ این گزارش ب  شرکت ابااغ وشاه انت.

منرد رنهاگی ارار وگرفت  انت.  7311و  7311های )ج( یق بهم  جأمهن اجتماعی وهز برای نلال

های های فن  منکنل ب  اعاا  وظر وهایی و صاور برگ بما ب  مراج  فن  جعههن مهزا  ابعی باهی

 .باشاابعی مقاما، ذیرب  می

مللاللهللا، بللر ارگش افلزوده بللرای 

و نلللال  7313الی  7313نلللمنا، 

جرائم  %733بللا جلخلفلهلف  7311

ابعی و برگ  عا  باهی اگ ناگما  

دریلافلت گردیلا. مالها، عما رد 

جخفهف  %12با دریافت  7311نال 

جلرائلم پرداخللت گردیللا. ارگش 

با دریافت  7311افزوده فولللل اول 

جلخلفلهلف جلرائم پرداخللت  13%

بالغ  37/31/7311جاریخ گردیا. اگ 

مهاهلارد ریال بخشلللندگی اگ  31بر 

نلللاگمللا  امنر مللالهللاجی دریللافللت 

 گردیاه انت.

6 

منرد جمفهذ مامع  7311الزیم  پرداختی ب  باگرس ااونوی و یسابرس برای عما رد نال مالی یق

مایره ئتالزیم  ارارداد در اختهار ههجعههن یق 7311ارار گرفت و مقرر شا برای عما رد نال 

 ارار گهرد.

الزیملل  پرداختی بلل  بللاگرس یلق

اللاونوی و یسللللابرس مشلللخص و 

وسلللبلت بل  عقا ارارداد اااا  لاگ  

 صنر، پذیرفت.
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 گزارش یسابرس: 1بما 

در خونص جسههاا، اعبائی گزارشا، جهه  شاه جنن  کارشمانا  رنمی و کارشمانا  ممتخ  

های مهمی جسههاا، اعبائی ب  مشتریا   گزارشمایره شرکت مرجب  با ارگیابی وثایق جضههئت

داوگ اگ ناختما   2/7کارشمانا  رنمی دادگستری در ارجباط با امنال جماه ی فروخت  شاه و 

گذاری در نها  شرکت خریااری شاه اگ شرکت همگروه عور امهن کارآفرین و فروش نرمای 

های مالی ک  جماماَ ب  جأیها صنر، 73-7-7و  77-2های عور امهن کار آفرین ب  باوک )یادداشت

   انت.های این مثنس  ارار گرفتمایره و کمهت  اعتبارا، شرکت رنهاه  مستما رنهاگیههئت

 

گزارش ارگیابی وثایق  1طبق بما 

جضمهمی جسههاا، اعبایی ب  

های مشتریا  و همچمهن گزارش

کارشمانی رنمی دادگستری در 

ارجباط با فروش امنال جماه ی  

داوگ اگ شرکت  2/7ریا خ

همگروه عور امهن کارآفرین و 

گذاری در نها  فروش نرمای 

شرکت عور امهن کارآفرین منرد 

جأیها و ااااما، لاگ  صنر، 

 پذیرفت.

1 

های یقن  و دنتمزد ک  بر اناس مونبا، مایره در خولنص هزیم با عمایت ب  گزارش ههئت

های لاگ  صللنر، گرفت  و قرر شللا ک  مراابتهای عماهاجی شللرکت همراه بنده  مو ضللرور،

گزارش جحاهای اگ جغههرا، نلبح یقن  و پاداش اعبایی ب  کارکما  در طنل دو نال گذشت  جا 

 یااکثر دو ماه ب  باوک ارائ  گردد.

گزارش مربنط  جهه  و ب  باوک 

 ارنال گردیا.

 

 مديره براي تقسيم سودپيشنهاد هيئت .02

ااون  اصااح اسمتی اگ ااون  جاار،  یااال نند جقسهمی ب  مهزا  ده درصا نند خالص را پهشمهاد داده  13 مایره شلرکت طبق مادهههئت

 انت.

 چشم انداز صنعت ليزينگ در جهان .05

و روش جایای را جهت جأمهن مالی در نرانر دوها  یافت ای رشا نرعت اابل ماایظ با   2331 نال صمعت لهزیمگ پ  اگ بحرا  ااتوادی

جا  2333های   مامنع یام اراردادهای لهزیمگ در دوها  در نال7های ممتشلره جننل  گروه وایت کاارککرده انلت. طبق آخرین گزارش ارائ 

دار بنده ک  بهشتر یام آ  ب  آمری ای شمالی  اروپا و آنها اختواص دارد. اما خنشبختاو   پهشرفت لهزیمگ ب  ر  اگ رشا بسهار بالایی برخن2371

  پمااه کشنر برجری ک  در این 2373در نال  محاوده کشلنرهای جننع  یافت  فراجر رفت  و ب  کشنرهای دیگر وهز گسترش یافت  انت.  نلرعت اگ

مهاهارد دلار آمری ا  74333یاود  آوها اگیام جسههاا، اعبایی  ؛داشتما درصای 73ی یاود   رشااواصلمعت جایا در صار جاول ارار گرفت 

این یام رشا ب  آمری ای شمالی  اروپا و آنها اختواص درصلا  12رنلهاه انلت. بهش اگ  2373مهاهارد دلار در نلال  74733 ب  2372در نلال 

گهر بنده و جاکمن  وسبت ب  دو ممبق  دیگر اگ رشا بالاجری برخنردار بنده داشت  ک  بسهار چشمدرصلای  33مماطق آنلهایی  رشلا همچمهن دارد. 

ی جایگاه و نهم ویژه ای در این درصا 37 با رشا این کشلنر لهزیمگها ب  کشلنر چهن دوخت  شلاه  گیرا  صلمعت انلت. در یال یاضلر چشلم

درآماهای یام کل  شاه انت.درصلا  2/2و  درصلا 3/1ورخ رشلا اروپا و آمری ای شلمالی  ب  جرجه   صلمعت برای خند فراهم ومنده انلت.

 درصا 73یاود  2372مهاهارد ینرو بند ک  در مقایس  با نال  331 لهزینروپ گزارش شاه  های عضن اوامنلهزیمگ در اروپا ک  جننل  شرکت

 رشا امضا شاه  2373ب  بعا ادام  داشت  اگر چ  جعااد اراردادهای جایا لهزیمگ ک  در نال  2373افزایش داشلت  انلت. این رووا رشلا اگ نلال 

                                                           
1 White Clarke Group 
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 2373افزایش و در پایا  نال  درصا 3/3های لهزیمگ شاه در اروپا ب  مهزا  اری داراییگذدها و مامنع  نرمای درصای را وشا  می 3/3آهست  

 مهاهارد ینرو رنهاه انت.     111ب  

 ليزينگ در ايران صنعت  چشم انداز .06

 ب  رو مگیزهل یهاشرکت خاما، اگ انتفاده یبرا یعمنم شیگرا جیجار ب  ر هاخ یهانال در کشلنر یااتولاد پرجمش  یشلرا ب  جنج  با

 خاما، اگ انتفاده کالاها و هاییدارا و زا،هجاه خریا برای مالی نهجأم یهاراه جریننریع اگ ی ی هامتها یواگهاو شیافزا با رایگ انلت؛ شیافزا

 اعتبارا، و ستماهو متنن  و کنچک یهابمگاه و هاخاوناده یبرا رایت و روا  یمال نهجأم ب  اادر هاباوک ما کشنر در .انت مگیزهل هایشرکت

 مگیزهل شلللرکت 32  گزارش منرد مالی نلللال در کما. پر را خاأ نیا جناوایم ک  انلللت مگیزهل پرروگ وقش نیا و واارد یمبانب گاهیجا خرد

 یشرکت  یاو ب دنت  نل  ب  تهمال  ونع وظر اگ مگیزهل یهاشلرکت اوا.داشلت  تهفعال ایرا  انلاامی جمهنری مرکزی باوک مانگ با و شلاهثبت

 یشرکت گمیزهل یهاشرکت و یشیافزا مستقل و یباو  مگیزهل یهاشرکت  هنأج رووا کمن جا 7313 نال اگ نوا.شیم مهجقس مستقل و )وابست (

 اخهر یهانال یط  اوا.بنده یشرکت %71 و مستقل %33  یباو  ونع اگ را یا مگیزهل یهاشلرکت %31 انلت. بنده ثابت (اکمماگا هجنل ب  )وابسلت 

 یباگده و نها  صلایبا  یقن  یباگده یهاشلاخص انلت. داشلت  یصلعند رووا مگیزهل یهاشلرکت واخالص نلند و یاجهعما واخالص درآما

  انت. مشاهاه اابل مثبت رووا ن هاوگهم طنر ب  یول داشت  وننا  هانال نیا یط صمعت نیا در هاییدارا
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 ي عام( در يک نگاهوضعيت مالي شركت ليزينگ كارآفرين )سهام .01

 

 

1399139813971396شرح/ سال مالي

1,150,152376,111286,651113,553درآما عماهاجی

(27,009)327,60896,39635,316نند عماهاجی

243,22973,45047,39754,764درآماهای غهرعماهاجی

505,357150,40780,36920,884نند خالص-پ  اگ کسر مالها،

5,006,7391,665,9251,073,188735,471جمع دارایی ها

2,899,574484,117596,376304,439جمع باهی ها

1,500,000400,000400,000400,000نرمای  ثبت شاه

2,107,1651,181,808476,812431,032جمع یقن  صایبا  نها 

%2.8%7.5%9%10.1ورخ باگده دارایی ها

%4.8%16.9%12.7%24ورخ باگده یقن  صایبا  نها  )ارگش ویژه(

(68)48719382عماهاجی

452184118137غهرعماهاجی

93837620169نند پای  هر نهم

35211816جعااد کارکما  )وفر(

ه(سایر اطالعات

عملكرد مالي شرکت ليزینگ کارآفرین )سهامي عام(

الف( اطالعات عملكرد مالي طي سال )ميليون ریال(

ب( اطالعات وضعيت مالي )ميليون ریال(

ج( نرخ بازده

د( اطالعات مربوط به سود پایه هر سهم )ریال(



   

 9011اسفندماه  03برای سال مالی منتهی به                      مدیره               گزارش فعالیت هیئت        

10 

 

 مقايسه بودجه و عملکرد شركت ليزينگ كارآفرين در سال مالي مورد گزارش .08

 

 

 

 

 

 

درصد تحقق بودجهبودجهعملكردشرح

%283,479470,38560درآما جأمهن مالی جسههال، اعبایی ب  مستأجرا 

%363,058418,88687درآما یاصل اگ باگاریابی و جننع  باگار

%18,68615,973117درآما جأخهر پرداخت ااساط

%71,422100,66471درآما یاصل اگ مشارکت در جأمهن مالی مستأجرا 

%080,5000درآما یاصل اگ فروش امنال جماه ی

*413,1600درآما یاصل اگ فروش کاال جهت عماها، لهزیمگ

%1,149,8051,086,407106جمع درآماهای عماهاجی

%168(385,554)(646,061)بهای جما  شاه درآماهای عماهاجی

%503,744700,85372نند )گیا ( واخالص

%95(127,942)(121,483)هزیم  های فروش  اداری و عمنمی

%61(90,000)(55,000)هزیم  کاهش ارگش دریافتمی ها

%347112310نایر درآماها )هزیم  های( عماهاجی

%327,608483,02368نند )گیا ( عماهاجی

%243,229150,740161نایر درآماها )هزیم  های( غهرعماهاجی

%570,837633,76390نند )گیا ( خالص ابل اگ کسر مالها،

%54(120,756)(65,480)مالها،

%505,357513,00799نند )گیا ( خالص 

 الری مهاهن مبالغ ب  
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 هاگذاريتغييرات در سرمايه .09

  شند:ها ب  شرح ذیل جف هک میگذاری در نها  شرکتنرمای 

 90/92/9911 21/92/9911 

 تعداد سهام 
درصد 

 گراریسرمایه

بهای تمام 

 شده

زش کاهش ار

 انباشته
 مبلغ دفتری مبلغ دفتری

گللذاری بللاوللک شلللرکللت نلللرمللایلل 

 کارآفرین
214112 - 21 - 21 71 

 2 2 - 2 - 24333 شرکت صرافی کارآفرین

 7 7 - 7 - 74333 شرکت امهن اعتماد کارآفرین

 - - - - - 733 شرکت جننع  جاار، امها کارآفرین

 - - - - - 3 شرکت کارگزاری باوک کارآفرین

 - - - - - 7 گستر کارآفرینکت ابمه شر

 - - - - - 73 شرکت متاونل نتاره شر  

 - - - - - 733 شرکت جننع  وگاه فردای کارآفرین

 22 99  99   جمع

 

 

 هاي مالينسبت .21

 

 9911 9911 نسبت

 13/2 31/7 (مرتبه) نسبت جاری

 %21 %21 )درصد( نسبت بدهي

 133 121 )روز( وصول مطالباتدوره 

 %1 %7/73 )درصد( هانسبت بازده به مجموع دارایي

 %1/72 %23 ()درصد نسبت بازده حقوا صاحبان سهام

 %1/72 %2/3 )درصد( مطالبات غيرجارینسبت 

 313 131 )ریال( سود هر سهم

 الری مهاهن مبالغ ب  
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 بازاريابي و فروش .20

 هایباگار در جقاضا کاهش و رکند رشستگ  ارگ ورخ افزایشی وننلاوا،  کشلنر واممانل  ااتولادی شلرای  رغمعای 1731 نلال در

 هنهمچم و کشللنر ا،گمرک در خندروها ویژه  ب و کالاها شللا  بانک  و خندرو واردا، ب  مربنط مشلل اا،  مختاف صللمایع برای یداخا

 .انت بنده ریال مهاهارد 34231 مباغ مشتریا  مالی ممابع جأمهن مهزا   گزارش منرد نال در COVID 19 ویروس شهنع

 اعطای تسهيلات -10-9

 شاخص
 تسهيلات پرداختي تعداد

9911 9911 9911 9911 

 313 74111 273 74333 خندرو نناری

 31 11 21 27 نمگهن و نمگهنخندرو وهم 

 311 74331 33 773 کالا و جاههزا،

 733 232 1 21 آلا،ماشهن

 711 227 72 71 امااک و مستغاا،

 9.209 4.501 900 9.620 جمع

 

 مبالغ ب  مهاهارد ریال
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 صه اطلاعات مالي شركتخلا .22

 صنر، نند و گیا  -11-0

 
 

 و نرمای  درصای 212 افزایش بالاجر  مالی گردش نرعت با مشلتریا  جذا جراگوام   رشلا و عماهاجی درآماهای افزایش عماه عال

 و جسههاا، زایشاف اگ واشی جی عماها درآماهای شاه جما  بهای افزایش دیگر ننی اگ باشا.می باو ی نهستم اگ جنج  اابل جسههاا، اخذ وهز

  ما کارک جعااد جنر   افزایش ب  جنا می عمنمی و اداری فروش  هایهزیم  افزایش خولللنص در انلللت.آوه ایبهره هزیم  افزایش بلالتبع

 ب  وهز یماهاجغهرع درآماهای افزایش ومند. اشاره مشاغل بمایطبق  طرح اجرای و کار عالی شنرای مونبا، طبق دنتمزد و یقن  افزایش

 انت. داده رخ مشترک گذارینرمای  صماو  وایاهای در هاگذارینرمای  باگدهی افزایش و جهرا  بهادار اورا  بنرس رووق دلهل

  

درصد تغییراتسال 1398سال 1399

میلیون ریالمیلیون ریال

%1,149,805376,008206درآمدهاي عملیاتي

%220)202,189()646,061(بهاي تمام شده درآمدهاي عملیاتي

%503,744173,819190 سود ناخالص

%128)53,341()121,483( هزینه هاي فروش، اداري و عمومي

%127)24,185()55,000(هزینه کاهش ارزش دریافتني ها

%347103235 سایر درآمدهاي عملیاتي

%327,60896,396240 سود عملیاتي

%243,22973,450231 سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتي
%570,837169,846236سود قبل از مالیات

 هزینه مالیات بر درآمد:

%237)19,440()65,480(سال جاري

00سال  هاي قبل

)65,480()19,440(237%

%505,357150,407236سود خالص

 سود پایه  هر سهم:

%487193152  عملیاتي )ریال(

%184146 452  غیر عملیاتي )ریال(

%376149 938  سود پایه هر سهم )ریال(
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 وضعهت مالیصنر، -22-2

  

درصد تغییرات1399/12/301398/12/29

میلیون ریالمیلیون ریالدارایي ها:

دارایي هاي غیرجاري

%53,94541,92129دارایي هاي ثابت مشهود

%3,9771,771125دارایي هاي نامشهود

%312238سرمایه گذاري هاي بلندمدت

%1,804,144276,366553دریافتني هاي بلندمدت

%33,41030,00011سایر دارایي ها

%1,895,507350,080441جمع دارایي هاي غیرجاري

دارایي هاي جاري

%472,974126,978272پیش پرداخت ها

%2,105,980586,962259دریافتني هاي تجاري و سایر دریافتني ها

%29-395,683555,600سرمایه گذاري هاي کوتاه  مدت

%136,59446,305195موجودي نقد

%3,111,2331,315,846136جمع دارایي هاي جاري

DIV!%5,006,7391,665,925201جمع دارایي ها /0#

DIV!حقوق مالکانه و بدهي ها /0#

حقوق مالکانه
%1,500,000400,000275سرمایه

%100-0600,000علي الحساب افزایش سرمایه

%48,08822,820111اندوخته قانوني

%559,077158,988252سود انباشته

%2,107,1651,181,80878 جمع حقوق مالکانه

 بدهي ها:
 بدهي هاي غیرجاري

%3,3932,74624 ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان

%3,3932,74624 جمع بدهي هاي غیرجاري

 بدهي هاي جاري
%199,35187,791127 پرداختني هاي تجاري و سایر پرداختني ها

%65,48019,440237 مالیات پرداختني

00 سود سهام پرداختني

%2,623,346373,400603 تسهیالت مالي

%1,554649140 ذخایر

%6,449926910 پیش دریافت ها

%2,896,181481,371502 جمع بدهي هاي جاري

%2,899,574484,117499 جمع بدهي ها

%5,006,7391,665,925201 جمع حقوق مالکانه و بدهي ها
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 صنر، جریا  وجنه وقا -22-3

 

 

  

591% 
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 در واحد فروش اهم اقدامات انجام شده  .11

 :عملیاتي مختلف هايگروهدر  هاي همکاريمهناانعقاد تفاهم -11-0

 بخش خودرو سواری:الف( 

عتبر کمماه مهای واردکمماه و جأمهنوام  هم اری خاما، جننع  باگار و ارارداد ن  جاوب  با شرکتفقره جفاهم 23اوعقاد 

در  MINIو   BMWما،پرشها خندرو )فروش و خا  ماشهن یابا  ناما  شهر  کها آرین منجنراگ جما  خندرو نناری 

عت کهن شفا صم  راه دیرین ابریشلم  جهاوگهر پنیا  خندرو صلابری  آذر آبادگا    ایراوسلل  مهسلتا  بماگسلتر ایرا (

شرکت صمایع  و پایا جاار، کانپهن ممبق  آگاد اوزلی  کتابخاو  مای  فراگستر گاگرس کهش  فخر ایثار ایراوها   ایراوها 

   خندرو(.خندروناگی مایرا  )مایرا

 

 سنگين و سنگين:بخش خودور نيمهب( 

  ماتمع صمعتی آرین پارس منجنرجهرا  دیزل  های آرین دیزل پایا  شرکت اگ جما وام  هم اری فقره جفاهم 1اوعقاد 

 و ... . های پهشرفت  آذر آگاداگا جننع  فماوری

 

 بخش املاک و مستقلات: ج(

 اشخاص یقهقی. باوام  هم اری فقره جفاهم  2اوعقاد 

 

 بخش تجهيزات عمراني و معدني:د( 

آرین ماشهن راهبرد )ومایماه رنمی  هایشرکتاشخاص یقهقی و یقنای مماما  با  وام  هم اریفقره جفاهم 1اوعقاد 

 و ... . پامت کاوستراکشن کهش  جهرا ه ماشهن  های م اوه ی ههتاچی در ایرا (بهل
 

 تأسيسات: آلات، تجهيزات وبخش ماشين( ه

 ... . و پامت کاوستراکشن کهش  جابهر و جااش پهشگاما  هایشرکت اگ جما  هم اری باوام  فقره جفاهم 1اوعقاد 

 
 

 بخش تجهيزات درماني و بيمارستاني:و( 

  الماای آداک در گمهم  فروش اعتباری جاههزا، لناگشرکت گروه باگرگاوی بهن وام  هم اری بافقره جفاهماوعقاد دو 

 شرکت پارن  اج ال در گمهم  فروش اعتباری جاههزا، دوااوپزش ی.و آگمایشگاهی 

 

 بخش کالاهای مصرفي بادوام:ی( 

جعاووی   آرین جایر پنیا  پایا جاار، ممبق  آگاد اوزلی  آرین دیزل پایا هایشللرکت با وام  هم اریفقره جفاهم 22اوعقاد 

ونگده   الاکدیای  فخر ایثار ایراوها   بهارا  یا   اوسلللتهتن ایز ایرا   جننلللع  آبمنس مهرگا   مولللرف کارکما  نلللایپا

 و ... . صمایع کامپهنجری ایرا   خاما، ارجباطی ایراوسل  جاار، خاورمهاو 
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 هاي توسعه فروش و مطالعات بازار:فعالیت -11-1

 کشش و ورود ب  باگارهای جایا اگ جما :جننع  فعالهت در باگارهای با -7

اساطی کالاهای مورفی و لناگ  خاوگی ب  دارواگا  ی مت کار، اگ طریق ارارداد ن  جاوب  با شرکت اوستهتن فروش ا -

 ایز ایرا  و شرکت صمایع کامپهنجری ایرا ؛

فروش ااساطی و اجاره ب  شرط جماهک خندروهای نناری داخای اگ محونلا، شرکت مایرا  خندرو برای متقاضها   -

اگار جننل  شلرکت مایرا  خندرو اگ طریق ارارداد نل  جاوب  با شرکت مایرا  خندرو و و پرداخت خاما، جننلع  ب

 ایراوها  خندرو؛

 فعالهت در گمهم  اعبای جسههاا، خریا خندروهای نناری لنک  دنت دو ؛ -

آ  ب   گذاریکمماه و واکمملاگلا  ب  ممظنر جأمهن نلللند منرد اوتظار اگ طریق خریا کالا اگ جأمهناوعقلاد ارارداد بلا جلأمهن -2

 ا. کمماگا  وااع شمتقاضها  در اال  اراردادهای اجاره ب  شرط جماهک و یا فروش ااساطی ک  منرد انتقبال جأمهن

 پی؛اوعقاد ارارداد جأمهن مالی با دیای -3

 (؛Creditaبررنی و مذاکره انتارجاپ والتا و جأمهن مالی اعتباری ) -3

 الی اعتباری؛جأمهن م جهتبررنی و مذاکره انتارجاپ اسبا  -2

 

 های داخلي و پاسخگویي به موارد مطرح شده و همچنين تكميل و رفع نواقص؛بررسي گزارش حسابرسي و کنترل -29-9
 

های موجود متناسر  با نياز ليزینگ و مشرتریان و اصلاح ساختار فرآیندهای عملياتي فروش تدوین یا اصرلاح روش -29-4

 يلات به مشتریان؛جهت سرعت بخشيدن به فرآیند اعطای تسه

 روش اجرايي پرداخت تسهيلات .22

ای هو بررنلللی   جشللل هل پروواهدر نلللال مالی منرد گزارش کاه  اراردادهای ممعقا شلللاه با متقاضلللها  پ  اگ پذیرش پروواه آوا 

ا، و اختهار مبرح و ب  جوللنی  رنللهاه انللت. یاود مایرهههئت یا و خاما، مشللتریا و  اعتباری شللنرایدر  و اعتبارنللمای کارشللمانللی

  ههن شاه انت.عجرنهاه   مایرهههئتوام  معاماا، ک  ب  جونی  در آئهناعتباری یاد شاه  ارکا اعضای 

 جمهنری زیمرک باوک وظارجی و نهانتی بست  اناس بر لهزیمگ هایشرکت اعبایی جسلههاا، هایورخ گزارش منرد مالی نلال طی

  .انت شاه محانب  اراردادها کاه  یبرا شرکت مایرهههئتو مونب   ایرا  اناامی
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  شركت مختلف واحدهاي اهم اقدامات انجام شده در .25

 مالي امور هم اقدامات صورت گرفته توسط واحدا -25-9

جرائم ابعی و برگ  عا  باهی اگ  %733با جخفهف  7311و نلللال  7313الی  7313مالها، بر ارگش افزوده برای نلللمنا،    -

جخفهف جرائم پرداخت گردیا. ارگش افزوده فول اول  %12با دریافت  7311مالها، عما رد نال ناگما  دریافت گردیا. 

مهاهارد ریال بخشللندگی اگ نللاگما   31بالغ بر  37/31/7311جخفهف جرائم پرداخت گردیا. اگ جاریخ  %13با دریافت  7311

 امنر مالهاجی دریافت گردیاه انت.

 ؛اناوهن و مقررا،، درخنانتی باگرنهن باوک مرکزی در رانتای جهه  و ارائ  کاه  گزارشا، و اطااعا -

 ای بر اناس انتاوااردهای لاگ  الاجرا؛های مالی دورهجهه  و جاوین صنر، -

 وفعا  اعم اگ نهاماار عماه  مشتریا  و ...؛ای ذیجهه  و ارائ  کاه  گزارشا، و اطااعا، درخنانتی دوره -

 گردا ؛جاوین روش اجرایی جمخناه -

 های شرکت؛ش هل جاسا، کمسهن  معاماا، جهت خریا وهاگممایج -

 ؛7333و جاوین بندج  نال  7311بهمی بندج  نال جعایل پهش -

 ؛ 7311دوره  3و ارنال گزارش خریا و فروش فوای 7311ارنال اظهاروام  عما رد نال  -

 ؛گذاریا نرمای های مرجب  بگی و انتراجژیمترل جریا  وقایمک و برداری اگ ممابع مالیبهرهو  کمترل جریا  وقایمگی شرکت -

 در نال مالی منرد گزارش؛ گذاریوری نرمای های مالی و افزایش بهرهانتفاده بههم  اگ دارایی -

 و مایریت؛ های کاا  شرکترانتایی با انتراجژیهماجخاذ جومهما، مهم و اصنلی در جهت  -

 71مالی اگ جما  دریافت جسلللههاا، با ورخ  هر ممبع و دوره جأمهن های وسلللبی و معای مزیتو بررنلللی  ممابع بندج جأمهن  -

 درصا؛

 های ایتمالی؛  پایش و کمترل ریسکارگیابی ممان  -

 ها و ان ن ماارک مشتریا  و وگهااری در اسمت خزاو ؛جش هل پروواه ارارداد -

 گهری نهستم لهزیمگ پارنها  و راه ارا ؛مغایر، -

 داد جسههاا،؛پروواه ارار 233بالغ بر جسنی   -

 ارائ  گزارشا، درخنانتی جهت ورود ب  بنرس اورا  بهادار جهرا ؛ -

 ها ب  جف هک عماها، در کاال؛ماه  بنرس اورا  بهادار جهرا  و ثبت آ  23ارائ  گزارشا،  -

 ؛یهای داخای لاگ  ب  جهت ایااد اممهت اطااعاجی و یفظ فهزی ی ماارک و مستماا، محرماو  مالناگی کمترلپهاده -

 افزار جامع لهزیمگ و انتقرار آ ؛ناگی ور پهاده -

 ؛های منرد انتفاده در وایا مالیپالایش و اصااح اطااعا، پای  در نهستم -

 دریافت گزارش مقبنل اگ یسابرنا  مستقل؛ -



   

 9011اسفندماه  03برای سال مالی منتهی به                      مدیره               گزارش فعالیت هیئت        

10 

 

ههم  اگ انلللتفاده ب  گذاریهای مرجب  با نلللرمای انلللتراجژی و برداری اگ ممابع مالیبهرهو  کمترل جریا  وقایمگی شلللرکت -

 .مالی منرد گزارشدر نال  گذاریوری نرمای های مالی و افزایش بهرهدارایی

 

 توسعه کس  و کاراهم اقدامات صورت گرفته توسط واحد  -25-2

 ؛های اجراییناگی گیرناختو آمادهپی اوعقاد ارارداد جأمهن مالی اعتباری با دیای -

 منجنر؛رارداد با شرکت کرما جهه  گزارش جنجههی و بروام  عماهاجی اوعقاد ا -

و  API هایبمای اعتباری ایرا  و یافظ ناما  ایراوها  و مذاکره جهت دریافت فایلهای مشاوره رجب عقا ارارداد با شرکت -

 گهری؛پرجال گزارش

 (؛Creditaبررنی و مذاکره انتارجاپ والتا و جأمهن مالی اعتباری ) -

 مالی اعتباری؛ بررنی و مذاکره انتارجاپ اسبا و جأمهن -

 بررنی و مذاکره با همراه م اوهک؛ -

 پانخگنیی ب  گزارش باگرس باوک مرکزی؛ -

 بررنی ام ا  یضنر در مماطق آگاد جااری؛ -

 پی و...؛(  اگ جما  عماها، لهزیمگ  دیایBPMمستماناگی مایریت فرایما کس  و کار ) -

 باگوگری و مذاکره جهت جأمهن مالی اگ طریق عاماهت؛  جهه  -

 و ج مهل شرح وظایف ناگماوی؛    باگوگریجهه -

 جهه  گزارشا، اهمت جما  شاه پنل؛ -

 جهت بارگذاری در وبسایت کاال؛و فعالهت ههأ، مایره جهه  گزارشا، جفسهری مایریت  -

 ینگه ممابع اوساوی جهت بهبند وضعهت شغای  معهشتی و مسائل رفاهی کارکما ؛ های وام آیهن   جاوین و اجرایباگوگری -

اعتبارنمای  اعبای جسههاا،  رنهاگی ب  ش ایا، مشتریا   دنترنی ب  اجنمانهن   هایوام جاوین و اجرای آیهن  گوگریبا -

 ؛و خاما، مشتریا 

 هایی جهت یفظ وهروی کار نالم و باوشاط؛های مختاف جهت اطمهما  اگ ناامت کارکما  و جاوین بروام اواا  جست -

 اوساوی؛ جغههر ناماو  ال ترووه ی ممابع -

 ای و...؛مستماناگی اطااعا، پرنمای شامل جحوهاا،  ننابق یرف  -

 های مختاف جهت بهبند کهفهت ممابع اوساوی؛جذا وهروی متخوص در ینگه -

 های آمنگشی جخووی جهت ارجقاء داوش جخووی کارکما .وهاگنمای و برگزاری دوره -
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 ICTاهم اقدامات صورت گرفته توسط واحد  -25-9

 بسایت جایا برای شرکت با ثبت دامم  هماهمگ با باوک کارآفرین؛طرایی و -

 ایااد بستر ممان  جهت پرداخت ااساط مشتریا  ابهل اختواص شمان  پرداخت؛ -

 امنر نها  وماد؛ناماو  انتقرار  -

 ها و اطااعا،؛اواا  ااااما، لاگ  جهت جهه  وسخ  پشتهبا  اگ جمامی داده -

 های اممهت اطااعا، شرکت؛ستممبالع  و بررنی جهت انتقرار نه -

 .مابع اوساوی و کارگزیمیانتقرار و وو  نهستم م -

 مين منابع ماليأت .26

مهاهارد  333ب  مباغ  درصا 71  جسههاا، در اال  عقا مشارکت ماوی با ورخ ممابع مالی شلرکت در نال منرد گزارش جأمهنب  ممظنر 

با ایتسللاا ماواه جسللههاا، نللال ابل  جمع کل باهی شللرکت ب  وک ااتوللاد ونین ک  مهاهارد ریال اگ با 24333و  کارآفرین ریال اگ باوک

مایا ها  ماادا  جگرفت   مبالغ فن  در نررنها پ  اگ پرداخت نند آ طبق جنافقا، صلنر، . باشلامیمهاهارد ریال  323 2نلهسلتم باو ی 

 گردد.می

 هاخذ خدمات مشاور .21

 باریاعت و   بهم هانهستمریزی و بروام   مالهاجیمالی    یقنای  کس  و کارامنر  دری اخاما، مشاوره  ال مالی منرد گزارشدر نل

  .انت ها  وهاگهای خند را مرجفع ومندهوهاگ بنده ک  شرکت با عقا ارارداد با متخووهن این ینگه

   تلباوصول مطا .28

 وصنل ایبر ضروری ااااما، پهگهری و نیبرر جاسلا، گبردنلت  وکاای انلتخاا  با شلرکت مبالبا،  وصلنل اهمهت ب  جنج  با

 هایانتراجژی بتناوا جا داده جش هل اعتباری و مالی معاو  و لهزیمگ عماها، معاو  کار  و کس  جننع  معاو  مایرعامل  یضنر با مبالبا،

 .ومایا اجخاذ خند مبالبا، وصنل جهت ممانبی
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        لاصه عملکرد گذشتهخ .29

 باشا:ذیل میشرح  های معتبر فعالهت ب شت  بر اناس شاخصنال گذ 2خااص  عما رد 

 ریال اردمبالغ: ميلي

 9915 9916 9911 9911 9911 شرح

 312 313 323 133 34173 خالص جسههاا، پرداختی 

 731 722 211 313 74723 عماهاجی درآما

 (733) (771) (223) (232) (333) بهای جما  شاه درآماهای عماهاجی

 (72) (73) (71) (21) (33) ی ممابع اوساویهاهزیم 

 (73) (1) (77) (23) (21) های اداری و عمنمینایر هزیم 

 - - - (23) (22) النصنلهزیم  مبالبا، مش نک

 (22) (71) (21) (11) (713) های عماهاجیجمع هزیم 

 (71) (71) 33 13 321 نند )گیا ( عماهاجی

 37 33 31 13 233 ی غهرعماهاجیهاخالص نایر درآماها و هزیم 

 73 21 13 713 217 نند )گیا ( ابل اگ کسر مالها،

 3 (1) (2) (71) (32) مالها،

 94 29 10 950 505 سود )زیان( خالص

 

   هاي آتيبرنامه .31

 :باشاجحقق اهااف شرکت ب  شرح گیر میهای آیماه برای بروام 

 الف( اهداف کلان

 و شاخص ومند  بروا لهزیمگ کارآفرین؛ ارجقاء جایگاه صمعت لهزیمگ -

 وری نرمای  و ارجقاء نرمای  اوساوی شرکت؛بهرهافزایش  -
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 افزایش مهزا  نرمای ؛ -

 یااکثرناگی رضایت مشتریا ؛ -

 نرعت بالای ارائ  خاما،؛ -

 جننع  ینگه جغرافهایی جحت پنشش؛ -

 شفافهت؛ -

 جمنع خاما،. -

 

 های استراتژیکبرنامه( ب

 ؛ب  ممظنر کس  رضایت مشتریا  جننع  باگار و محونلا، -

 افزایی و ج مهل گواهره ارگش گروه باوک کارآفرین؛بسترهای ممان  جهت ایااد هم ایااد -

 ؛ICTهای جحنل دیاهتال و ارائ  خاما، بر اناس آخرین ج منلن ی -

 های اوساوی و اجتماعی؛جننع  نرمای  -

 ایااد جمنع در ممابع و موارف؛ -

 جنگیع  مشتریا  و شرکای کاهای. هایبهبند و ارجقاء کاوال -

 

 های عملياتيها و برنامهج( اهم پروژه

 اوساوی وهروی گزارشگهری   IT بسترهای  شامل جهرا  بهادار اورا  بنرس باگار در یضنر و ورود ممان  بسترهای ایااد -

 ؛... و

 ومایماگی؛ و شع  ایااد با جایا باگارهای در یضنر -

 ؛جاوین و اجرای طرح جباهغاجی -

 اعتماد ناگماوی  وماد پنرجال و رنمی نایت طرایی ها داده اگ یفاظتشلامل  دیاهتال جحنل طرح نلاگیپهاده و طرایی -

 ؛... و( Enamad) ال ترووه ی

 جقنیت ینگه وظارجی و یاکمهت شرکتی؛ -

رجقای شللی  اداو جحوللها رده و انللتعااد  با وهروهای اگ جما  جذا جقنیت نللرمای  اوسللاوی شللرکت لهزیمگ کارآفرین -

 و جاوین و بروگرناوی وظا  آمنگش؛ های رفاهی کارکما فعالهت

 ؛(باهی) ص نک اورا  اوتشار طریق اگ مالی جأمهن -

 یقنای؛ و یقهقی اشخاص با عاماهت ارارداد اوعقاد -

 نرمای ؛ باگار در یضنر و گذارینرمای  -

 ایمتروتی؛ هایفروشگاه با مالی جأمهن ارارداد اوعقاد و هم اری -

 جایا؛ طرایی و عرض  محونلا، -

 ناگی وظا  ی پارچ  اعتبارنمای؛طرایی و پهاده -



   

 9011اسفندماه  03برای سال مالی منتهی به                      مدیره               گزارش فعالیت هیئت        

15 

 

 مبالبا،؛ وصنل بر وظار، و پهگهری -

 ؛مسافری و باری هایکشتی و لمج شماور  لهزیمگ ارائ  خاما، -

 نبک؛ هناپهماهای و بالگرد لهزیمگ ارائ  خاما، -

 هایجشلل ل و هانللاگما  با لنک  نللناری خندروهای ووی( )غهرمسلل ن مسللتغاا، و امااک ینگه در هاوام جفاهم اوعقاد -

 ای؛یرف  و صمفی

 اجرایی در رانتای ایااد اکننهستم گروه مالی کارآفرین؛ هایروش و هاوام آیهن فرآیماها  اصااح و طرایی جاوین  -

 ن؛مایریتی با گروه مالی کارآفری داشبنردهای انتقرار و IMS پهاده ناگی هایهم اری در پرو ه -

 ؛21337 ایزو بر مبتمی اطااعا، اممهت انتقرار پرو ه -

 .CRMنهستم  انتقرار -
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