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غیرموظف  -    رئیس هیئت مدیره 

غیرموظف- نائب رئیس هیئت مدیره 

غیرموظف- عضو هیئت مدیره 

عضو هیئت مدیره 

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل

با احترام

(سهامی عام)شرکت لیزینگ کارآفرین 

(گزارش مالی میان دوره ای)

صورت های مالی

1401خرداد ماه 31دوره مالی منتهی به

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

اجزای تشكیل .  تقدیم می شود1401خرداد ماه 31مربوط به دوره مالی منتهی به (سهامی عام)  به پیوست صورت های مالی شرکت لیزینگ کارآفرین 

:دهنده صورت های مالی به قرار زیر است

شماره صفحه

2صورت سود و زیان

3صورت وضعیت مالی

4صورت تغییرات در حقوق مالكانه

5های نقدی صورت جریان

38-6های توضیحی یادداشت

سید مصطفی نوری(سهامی عام)بانک کارآفرین

. تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است به1401/04/15 تهیه شده و در تاریخ استانداردهای حسابداریصورت های مالی طبق 

امضاءسمتنماینده اشخاص حقوقیاعضای هیئت مدیره

محمد ابراهیم محمد پورزرندی(سهامی خاص)عصر امین کارآفرین

حمید خالقی مقدم(سهامی خاص)صرافی کارآفرین

حمیدرضا کردلوئی(سهامی خاص)ابنیه گستر کارآفرین

1

بدون نماینده(سهامی خاص)گروه مالی کارآفرین



1401خرداد ماه 31دوره مالی منتهی به

ماهه منتهی به3دوره مالی ماهه منتهی به3دوره مالی 

1400سال1400خرداد140131خرداد31یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

5293,820255,2971,326,549 درآمدهای عملیاتی

(635,835)(146,004)(138,696)6 بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

155,125109,293690,715 سود ناخالص

(152,266)(37,185)(42,191)7  هزینه های فروش، اداری و عمومی

(25,000)800 هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها

93692121,179  سایر درآمدهای عملیاتی

113,30272,320514,627 سود عملیاتی

104,81049,352213,630  سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

118,112121,672728,258سود قبل از مالیات
(114,106)(14,464)(21,661)4-24 هزینه مالیات بر درآمد

96,451107,208614,152سود خالص

: سود پایه و تقلیل یافته هر سهم

39267 61 (ریال) عملیاتی 

142 33 3 (ریال) غیر عملیاتی 

409 71 64 11 (ریال) سود پایه و تقلیل یافته هر سهم 

.یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است
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(سهامی عام)شرکت لیزینگ کارآفرین 

(گزارش مالی میان دوره ای)

صورت سود و زیان 
1401خرداد ماه 31دوره مالی منتهی به

.از آنجائیكه اجزای تشكیل دهنده سود و زیان جامع محدود به سودخالص سال است، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است



1401خرداد ماه 31دوره مالی منتهی به

1400/12/29 1401/03/31یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریال:دارایی ها

دارایی های غیرجاری

1249,52450,907دارایی های ثابت مشهود

133,4683,823دارایی های نامشهود

145131سرمایه گذاری های بلندمدت

152,306,4352,414,597دریافتنی های بلندمدت

1630,00030,000سایر دارایی ها

2,389,4782,499,358جمع دارایی های غیرجاری

دارایی های جاری

17192,711186,010پیش پرداخت ها

152,292,9082,320,997ها دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی

188,57540,532سرمایه گذاری های کوتاه  مدت
19252,438748,334موجودی نقد

2,746,6333,295,873جمع دارایی های جاری

5,136,1115,795,232ها جمع دارایی

حقوق مالکانه و بدهی ها

حقوق مالکانه
201,500,0001,500,000سرمایه

2183,61878,795اندوخته قانونی

979,832895,022سود انباشته

2,563,4502,473,817 جمع حقوق مالکانه
: بدهی ها

 بدهی های غیرجاری

227,1205,067 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

7,1205,067 جمع بدهی های غیرجاری

 بدهی های جاری
23115,827114,414 پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

24123,017101,356 مالیات پرداختنی

2527,15227,410,559,993 سود سهام پرداختنی

262,293,3183,066,783 تسهیالت مالی

271,7751,984 ذخایر

284,4534,400 پیش دریافت ها

2,565,5413,316,347 جمع بدهی های جاری

2,572,6613,321,415 جمع بدهی ها

5,136,1115,795,232 جمع حقوق مالکانه و بدهی ها
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(سهامی عام)شرکت لیزینگ کارآفرین 
صورت وضعیت مالی

1401 خرداد ماه 31به تاریخ

 یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



1401خرداد ماه 31دوره مالی منتهی به

سرمایه
علی الحساب افزایش 

سرمایه
جمع کلسود انباشتهاندوخته قانونی

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

14001,500,00048,088559,0772,107,165/ 01 /01مانده در 

1400تغییرات حقوق مالکانه در سال

1400614,152614,152 سود خالص سال 

1400000614,152614,152سود جامع سال 

(247,499)(247,499) سود سهام مصوب

0(30,708)30,708 تخصیص به اندوخته قانونی

1400/12/291,500,000078,795895,0222,473,817 مانده در 

14011,500,000078,795895,0222,473,817/ 01 /01مانده در 

1401خرداد31تغییرات حقوق مالکانه در دوره مالی منتهی به 

96,45196,451 سود خالص دوره

(6,819)(6,819) تعدیالت سنواتی

00089,63389,633سود جامع دوره

0.000.00 سود سهام مصوب

0(4,823)4,823 تخصیص به اندوخته قانونی

1401/03/311,500,000083,618979,8322,563,450 مانده در 

4

(سهامی عام)شرکت لیزینگ کارآفرین 
صورت تغییرات درحقوق مالکانه

1401خرداد ماه 31دوره مالی منتهی به

 یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.



1399اسفند ماه 30دوره مالی منتهی به 

ماهه منتهی به3دوره مالی ماهه منتهی به3دوره مالی 

1400سال1400خرداد140131خرداد31یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

:های عملیاتی های نقدی حاصل از فعالیت جریان

1,021,484341,897(532,404)29نقد حاصل از عملیات

(65,480)00های نقدی بابت مالیات بر درآمد پرداخت

1,021,484276,417(532,404)نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی (خروج)جریان خالص ورود 

:جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری

(2,615)(13)0پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

(1,353)(825)0های نامشهود های نقدی برای خرید دارایی پرداخت

(3,002,119)(1,055,860)(502,253)(سهام و واحدهای صندوق)های نقدی برای خرید سرمایه گذاری ها پرداخت

534,21003,347,104(سهام و واحدهای صندوق)دریافت های نقدی بابت فروش سرمایه گذاری ها

4,64549,352201,192دریافت های نقدی سود سرمایه گذاری  در صندوق ها و سپرده های نقدی

16509,791های نقدی حاصل از سود سهام دریافت

552,001(1,007,346)36,767های سرمایه گذاری ورود نقد حاصل از فعالیت (خروج)جریان خالص 

14,138828,417(495,637)نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی (خروج)جریان خالص  ورود 

: جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تأمین مالی

000های نقدی حاصل از افزایش سرمایه دریافت

(220,088)0(259)پرداخت های نقدی بابت سود سهام

(220,088)0(259)جریان خالص ورود  نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی

14,138608,330(495,896)خالص افزایش در موجودی نقد

1401748,334140,004140,004مانده موجودی نقد در ابتدای سال 

252,438154,143748,334 1401/03/31مانده موجودی نقد در پایان
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(سهامی عام)شرکت لیزینگ کارآفرین 

(گزارش مالی میان دوره ای)

صورت جریان های نقدی

1401خرداد ماه 31دوره مالی منتهی به

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است. 


