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 تاریخچه و فعالیت -1

 اریخچه ت -1-1

در اداره   232617سیس و طی شماره  تأ   به صورت سهامی خاص  27/07/1383شرکت لیزینگ کارآفرین در تاریخ  

  1385 از خرداد ماه سالآن  زمان شروع عملیات اصلی    ها و مالکیت صنعتی شهر تهران به ثبت رسیده وثبت شرکت

 باشد. می

است.    1917763467و کد پستی آن    4111-1976-5581، کد اقتصادی آن  10102736184شرکت  ملی  شناسه  

محل  و مرکز اصلی نشانی   در حال حاضر شرکت لیزینگ کارآفرین جزء واحدهای تجاری فرعی بانک کارآفرین است.

، بلوار نلسون ماندال،  تهران  بهمدیره    تئهی  30/01/1400مورخ    265صورتجلسه شماره    استناد به    شرکتفعالیت  

 04/11/1400مورخ    2248844و براساس مجوز شماره    تغییر یافتطبقه چهارم    ،289، پالکشهید دستگردی  خیابان  

 بت رسیده است .ثبانک مرکزی نزد اداره شرکت ها به 

 در خصوص پذیرش در سازمان بورس و اوراق بهادار   قبل  سنوات  مراحل عملیات انجام شده شرکت طی  به موجب  

حقوقی شرکت از نوع شخصیت  ،  30/10/1398  ومی فوق العاده صاحبان سهام مورخصورتجلسه مجمع عمو طبق  

  به ثبت رسیده است .   08/04/1399  در روزنامه رسمی مورخمراتب  و    ه سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید

برای شرکت های لیزینگ سهامی عام مورد تصویب   .ا.ا.فرمت اساسنامه بانک مرکزی ج  تغییر اساسنامه شرکت مطابق

اساسنامه فرمت نمونه بانک مرکزی انجام که طی نامه شماره   تأییددر این راستا اقدامات شرکت جهت  و    قرار گرفته

بانکی  تأیید مورد    12/12/1398مورخ    431399/98 مجوزهای  مرکزی ج  ، اداره  است.ا.بانک  قرار گرفته  متعاقباً  .  ا 

کارآفرین   لیزینگ  شرکت  سهام  پذیرش  مورخ    ( عامسهامی  )درخواست  جلسه  در  تهران  بهادار  اوراق  بورس  در 

زار  در با (عامسهامی  )پذیرش سهام شرکت لیزینگ کارآفرین  با هیئت پذیرش    وهیئت پذیرش مطرح    19/12/1398

  "ولکار"نماد شرکت    .نزد سازمان به ثبت رسیده است  18/09/1399و درتاریخ    موافقت  بهادار تهراندوم بورس اوراق  

  بورس و اوراق بهادار تهران ، پذیرش و در تاریخ دوم  به عنوان پانصد و هشتادمین شرکت در بازار  در تابلوی بورس  

 . سهام شرکت عرضه گردید  19/03/1400
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 فعالیت اصلی      - 1- 2

شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران   تأییداساسنامه  (  3و )  (2)موضوع فعالیت شرکت طبق مفاد ماده  

 : عبارت است از

تأمین مالی مشتری از طریق تهیه کاال اعم از منقول و غیرمنقول توسط شرکت و واگذاری آن به مشتری صرفاً در   •

به اجاره  قراردادهای  از  یکی  بقالب  بانکی  عملیات  قانون  چارچوب  در  اقساطی  فروش  و  تملیک  ربا،  شرط  دون 

 .های مربوطها و دستورالعمل نامهینآئ

 :موضوع فعالیت اساسنامه، به انجام امور ذیل بپردازددر راستای تواند میشرکت  •

 سالمی در چارچوب قوانین و مقررات؛خرید و فروش انواع اوراق مالی ا -الف

سسات اعتباری(، به منظور اعطای  ؤها و مدریافت نمایندگی و عاملیت منابع مالی از اشخاص )به جز بانک  - ب  

قانون عملیات   قراردادهای اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی در چارچوبتسهیالت در قالب یکی از  

 های مربوط؛ ها و دستورالعمل نامهینبانکی بدون ربا، آئ

سسات اعتباری(، به منظور اعطای تسهیالت در ؤها و ممشارکت سندیکایی با سایر اشخاص )به جز بانک  - پ  

قانون عملیات بانکی بدون  و فروش اقساطی در چارچوبقالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک 

 های مربوط؛ها و دستورالعملنامهینربا، آئ

 ربط.سسات اعتباری مجاز با رعایت مقررات ذی ؤها و مدریافت تسهیالت از بانک -ت 

انتقال مالکیت به وی  شرکت مجاز به انجامتبصره:   از منقول و غیرمنقول به مشتری بدون شرط  اجاره )  اجاره کاال اعم 

   باشد. نمی ( عملیاتی

تا   صادر گردیده که ماه 6به مدت   از سوی اداره مجوزهای بانکی 07/09/1400مورخ 258631شماره ه مجوز فعالیت شرکت ب

 22/01/1401با تمدید مجوز فعالیت با بانک مرکزی در تاریخ    مرتبط    مکاتبات  است.بوده  دارای اعتبار    31/02/1401ریخ  تا

   یادداشت جوابیه بانک مرکزی به شرکت ابالغ نشده است. ، تا تاریخ تهیه اینانجام گردیده

 

 تعداد کارکنان      - 1- 3

 به شرح زیر است: دوره پایانشرکت در  تعداد کارکنان 

 

 

      

 31/06/0114  29/12/1400   

   نفر 26  نفر 52 کارکنان قراردادی

   نفر 4  نفر 4 برونسپاری کارکنان 
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 : مصوب  استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده -2

 استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده مصوب که در سال جاری الزم االجراء می باشد:  - 1-2

در گذاری  با عنوان حسابداری سرمایه  20اری  صورتهای مالی جداگانه، استاندارد حسابدبا عنوان    18استاندارد حسابداری    - 1-1-2

باعنوان   39استاندارد حسابداری  با عنوان ترکیب های تجاری،    38استاندارد حسابداری    واحدهای تجاری وابسته و مشارکت خاص،

با عنوان افشای منافع در واحدهای تجاری    41با عنوان مشارکتها، استاندارد حسابداری  40داری  مالی تلفیقی،استاندارد حساب  صورتهای

می باشد که برای شرکت   الزم االجراء  01/01/1400اندازه گیری ارزش منصفانه از تاریخ  با عنوان  42دیگر و استاندارد حسابداری  

شرح توضیحات فوق به طورکلی استانداردهای مزبور تاثیر قابل مالحظه ای در موضوعیت نداشته و براساس نظر مدیریت شرکت و به  

 اقالم صورتهای مالی نخواهد داشت.

 استانداردهای حسابداری جدید و تجدید نظر شده مصوب که در سال جاری الزم االجرا نیستند :   - 2-2

و  01/01/1401تغییر در نرخ ارز ، برای صورت های مالی که دوره مالی آنها از  ربا عنوان آثا 16استاندارد حسابداری   - 2-2-1

 برای شرکت موضوعیت ندارد .   ،بعد از آن شروع می شود الزم االجراء است

 های حسابداری اهم رویه -3

 های مالی مبنای تهیه صورت   - 3- 1

 شده تاریخی تهیه شده است. های مالی بر مبنای بهای تمامصورت               

 مبنای شناسایی درآمدهای عملیات لیزینگ        - 3- 2

گذاری خالص در اجاره  ای براساس نرخ سود ضمنی سود قرارداد اجاره نسبت به مانده سرمایههای سرمایهدرآمد اجاره  - 3-2-1

های مرتبط  ییشود. داراگردد، به نحوی که در هر دوره مالی نرخ بازده ادواری ثابتی حاصل میمیمحاسبه و شناسایی  

های  گذاری خالص در اجاره )اقساط دریافتنی سالبه عنوان سرمایه  ای در صورت وضعیت مالی های سرمایهاجاره  با

خرید از    بهای تمام شده ای برمبنای  رمایههای اجاره سییاند. داراآتی به کسر درآمد مالی کسب نشده( گزارش شده

 شود. می تحصیلکنندگان تأمین

های واسپاری )لیزینگ(  اعتباری و شرکت  مؤسساتای براساس دستورالعمل شناسایی درآمد  های سرمایهدرآمد اجاره  - 3-2-2

اعتبار و    01/03/1397بانک مرکزی ج.ا.ا. تصویبی مورخ    03/1397/ 27مورخ    96778/97به شماره   شورای پول و 

االجرا بوده، در تسهیالت فروش اقساطی  الزم  1398که از ابتدای سال    23/03/1398مورخ    93674/98بخشنامه شماره  

شناسایی  گردد.  سهم سود هریک از اقساط را در سررسید هر قسط شناسایی و محاسبه می  و اجاره به شرط تملیک،

بر این اساس درآمد مطالباتی که    . گرددمحاسبه می  دستورالعمل  این  فصل پنجمدرآمد مطالبات غیرجاری بر اساس  

درآمد مطالباتی که   .شودیها متوقف منظر از نوع وثایق و تضامین آنشوند صرفالوصول منتقل میبه طبقه  مشکوک

تا   حداقل  نقد  شبه  و  نقد  تضامین  و  وثایق  باشد  درصد  100دارای  بدهی  طبقه مانده  به  انتقال  زمان  تا  حداکثر   ، 

نقد و   مطالباتی که فاقد وثایق و تضامینشود. شناسایی درآمد بخش جاری و غیرجاری الوصول شناسایی میمشکوک

کمتر از مانده    بلغ انواع وثایق و تضامین مأخوذهچنانچه م  شود. انتقال به طبقه معوق متوقف میان  نقد باشد از زمشبه 

شناسایی مجدد درآمد  شود. قه سررسید گذشته شناسایی میبدهی مشتری باشد درآمد مطالبات حداکثر تا پایان طب
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باشد و در صورت عدم  میسر میبخش جاری مطالبات مزبور تا شش ماه همزمان با وصول نقدی اقساط بخش مزبور  

 شود. نکول در سررسید هر قسط شناسایی می

شرط تملیک و فروش اقساطی )کارمزد عاملیت لیزینگ(  مات راهبردی قراردادهای اجاره بهدرآمد خد کارمزد عاملیت -3-2-3

یافتی از سازندگان  شود و تخفیف توسعه فروش درای شناسایی میهای سرمایهمنطبق با روش شناسایی درآمد اجاره

 گردد. در سال تحقق درآمد به درآمد جاری منظور می

برمبنای مندرج در قراردادهای منعقده به هنگام دریافت خسارت    درآمد ناشی از خسارت دیرکرد تأدیه اقساط لیزینگ  - 3-2-4

قراردادهای مذکور از مشتریان وصول ای یا تأدیه اقساط معوق از سوی مشتری و نیز به تسویه یا انتقال یا خاتمه  بیمه 

 گردد. و به حساب درآمد دوره مربوط منظور می

در قراردادهای منعقده مبالغ دریافتی از مشتریان نسبت به مانده بدهی بابت اصل، فرع اقساط و سود جرائم دیرکرد    - 3-2-5

 شود.متعلقه تسهیم و درآمد مربوطه از این بابت شناسایی می

 گردد. اشی از هزینه کارشناسی و تشکیل پرونده در زمان دریافت وجه در دفاتر شناسایی میدرآمد ن - 3-2-6

 مخارج تأمین مالی      -3-3

انتساب به تحصیل  مخارج تأمین مالی در دوره وقوع به عنوان هزینه شناسایی می قابل  به استثنای مخارجی که مستقیماً  شود، 

 است. "های واجد شرایطییدارا"

 های ثابت مشهود  ییدارا      - 3-4

های ثابت مشهود که  ییشود. مخارج بعدی مرتبط با داراگیری میشده اندازههای ثابت مشهود بر مبنای بهای تمامییدارا  -3-4-1

اقتصادی  ی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه آن گردد و منجر به افزایش منافع  یموجب بهبود وضعیت دارا

شود. مخارج  های مربوط مستهلک میییمانده داراعمر مفید باقیی اضافه و طی  یی شود، به مبلغ دفتری دارایحاصل از دارا

ی در مقایسه با استاندارد عملکرد ارزیابی شده اولیه  یها که به منظور حفظ وضعیت داراییروزمره تعمیر و نگهداری دارا

 گردد. وقوع به عنوان هزینه شناسایی می شود، در زمانی انجام مییدارا

برآوردی(  ییاستهالک دارا  -3-4-2 آتی مورد نظر )شامل عمر مفید  اقتصادی  الگوی مصرف منافع  به  با توجه  ثابت مشهود،  های 

 31/04/1394های مستقیم مصوب  قانون مالیات  149نامه استهالکات موضوع ماده  ین یهای مربوط و با در نظر گرفتن آییدارا

   شود:های زیر محاسبه میها و روشو براساس نرخ 1396 ماهآن در اسفند  های بعدیو اصالحیه 

 نوع دارایی

 

 روش استهالک   نرخ استهالک  

 خط مستقیم  ساله 5و  6  اثاثه و منصوبات  

 خط مستقیم  ساله 3  تجهیزات کامپیوتری 

 خط مستقیم  ساله 25  ساختمان 
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گیرد، استهالک از اول ماه بعد محاسبه و در  برداری قرار میشود و مورد بهرههای ثابتی که طی ماه تحصیل میی یدارابرای  

)به استثنای ساختمان ها  و تاسیسات ساختمانی(  پذیر  های استهالکییشود. در مواردی که هر یک از داراها منظور میحساب 

ی مزبور در  یی بیش از شش ماه متوالی در یک دوره مالی، هزینه استهالک دارایدن دارادر موارد غیرفعال و یا بالاستفاده مان

  70صورت چنانچه محاسبه استهالک بر حسب مدت باشد،. در اینشودمیدرصد محاسبه    30میزان  به  مدت بالاستفاده ماندن  

ی در این  یشده برای استهالک دارامانده مدت معینباقیی مورد استفاده قرار نگرفته است، به  یدرصد مدت زمانی که دارا

 جدول اضافه خواهد شد.  

 نامشهود   هایییدارا      - 3-5

شود. مخارجی از قبیل مخارج معرفی یک  ثبت می  هاحسابگیری و در  اندازه  شدهتمامبهای  بر مبنای  نامشهود    هایییدارا  -3-5-1

تبلیغات، مخارج انجام فعالیت تجاری در یک محل جدید یا با یک گروه جدید از  محصول یا خدمت جدید مانند مخارج  

شود.  نامشهود منظور نمی   ییدارا  شدهتمامو فروش در بهای    ، عمومیمشتریان مانند مخارج آموزش کارکنان و مخارج اداری

بنابراین،    .شودبرداری است، متوقف میآماده بهره  ییدارانامشهود، هنگامی که    ییدارا  شناسایی مخارج در مبلغ دفتری یک

 شود.نمی امشهود، در مبلغ دفتری آن منظورن ییداراگیری مجدد یک  کارتحمل شده برای استفاده یا بمخارج 

نامشهود با عمر مفید معین، با توجه به الگوی مصرف منافع اقتصادی آتی مورد انتظار مربوط و براساس    هایییدارااستهالک    -3-5-2

 شود:های زیر محاسبه میها و روشنرخ

 روش استهالک   نرخ استهالک  ییدارانوع 

 خط مستقیم  ساله 3  ای های رایانهافزارنرم

 

 های ییدارازیان کاهش ارزش       -3-6

آزمون کاهش    ،هاییای دال بر امکان کاهش ارزش دارا، در صورت وجود هرگونه نشانهدر پایان هر دوره گزارشگری  - 3-6-1

 .گرددبرآورد و با ارزش دفتری آن مقایسه می  ییاین صورت مبلغ بازیافتنی دارا گیرد. درارزش انجام می

یک    - 3-6-2 بازیافتنی  ارزش  ییدارامبلغ  اقتصادی  شفرو،  ارزش  یا  مخارج  کسر  میبه  است  بیشتر  هرکدام  ارزش ،  باشد. 

ه بیانگر  کی با استفاده از نرخ تنزیل قبل از مالیات  یاز داراهای نقدی آتی ناشی  اقتصادی برابر با ارزش فعلی جریان

 باشد. تعدیل نشده است، میبابت آن    های نقدی آتی برآوردیی که جریانیهای مختص داراریسک  ارزش زمانی پول و

ی تا مبلغ بازیافتنی آن  یی آن کمتر باشد، مبلغ دفتری دارای از مبلغ دفتر یصورتی که مبلغ بازیافتنی یک داراتنها در    - 3-6-3

 گردد. زیان شناسایی می سود و صورت کاهش یافته و تفاوت به عنوان زیان کاهش ارزش بالفاصله در

باشد،  ی میییانگر برگشت زیان کاهش ارزش داراکه باز زمان شناسایی آخرین زیان  مبلغ بازیافتنیدرصورت افزایش  - 3-6-4

دارا دفتری  ارزش یمبلغ  کاهش  زیان  شناسایی  عدم  فرض  با  دفتری  مبلغ  تا  حداکثر  جدید  بازیافتنی  مبلغ  تا  ی 

سود و زیان شناسایی    صورت  نیز بالفاصله در  ییدارابرگشت زیان کاهش ارزش    و  یابدافزایش میهای قبل،  درسال

 گردد. می

 



 (عامشرکت لیزینگ کارآفرین )سهامی  

 های مالیهای توضیحی صورتیادداشت

 1401شهریور    31ماهه منتهی به    6مالی  دوره    
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 ها گذاریسرمایه   -3-7

 گیری: اندازه

 های بلندمدت:گذاریسرمایه

 ها گذاریشده به کسر کاهش ارزش انباشته هریک از سرمایهبهای تمام                      گذاری در اوراق بهادارسرمایه

 های جاری: گذاریسرمایه

 ها گذاری سرمایه پرتفویشده و خالص ارزش فروش اقل بهای تمام            المعامله در بازارسرمایه گذاری سریع

 ها گذاریشده و خالص ارزش فروش هر یک از سرمایهسرمایه گذاری های جاری                 اقل بهای تمامسایر 

 شناخت درآمد:

 شرکت ها   و بلندمدت در سهاماریجهایگذاریسرمایه

 

شرکت   در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام  

 پذیر )تا تاریخ صورت وضعیت مالی( سرمایه

 

 در زمان تحقق سود تضمین شده سایر اوراق بهادار 

 ر ذخای   - 3- 8

شوند  هایی هستند که زمان تسویه و یا تعیین مبلغ آن توام با ابهام نسبتاً قابل توجه است. ذخایر زمانی شناسایی میذخایر بدهی

عرفی( در نتیجه رویدادهای گذشته باشد،خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد محتمل   –که شرکت دارای تعهد فعلی )قانونی  

پذیر قابل برآورد باشد. ذخایر در پایان هر دوره بررسی و برای نشان دادن بهترین برآورد جاری  ای اتکامبلغ تعهد به گونه  و  باشد

 شود. شود. و هرگاه خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد، دیگر محتمل نباشد، ذخیره برگشت داده میتعدیل می

 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان    - 3-8-1

، برای هرسال خدمت  و مزایای مستمر  ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان براساس یک ماه آخرین حقوق ثابت 

 شود. منظور می هاحسابآنان محاسبه و در 

 الوصول  ذخیره مطالبات مشکوک  -3-8-2

مشکوک مطالبات  شمارهبر الوصول ذخیره  بخشنامه  مرکزی   31/01/1391مورخ    "21270/91"  اساس  بانک 

شود.  سسات اعتباری تعیین میؤنحوه محاسبه ذخیره مطالبات مجمهوری اسالمی ایران با موضوع دستورالعمل  

در    اعطایی   درصد مانده کل تسهیالت  5/1  معادل  مطالبات مشکوک   براساس دستورالعمل مذکور، ذخیره عمومی 

هر  یا    سال  پایان  زما مالی  مالی تهیه صورتنی  مقاطع  آهای  که جهت  تسهیالتی  مانده  استثنای  به  ذخیره ،  ن 

 شود.، محاسبه میاختصاصی منظور گردیده



 (عامشرکت لیزینگ کارآفرین )سهامی  

 های مالیهای توضیحی صورتیادداشت
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از لحاظ نمودن  ذخیره اختصاصی نسبت به مانده طبقات تسهیالت سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول، پس 

 گردد: محاسبه میارزش وثائق هر مورد با اعمال ضرایب تعیین شده، به شرح زیر 

 ضریب مبنای محاسبه

 درصد 10 مانده تسهیالت موضوع طبقه سررسید گذشته

 درصد 20 مانده تسهیالت موضوع طبقه معوق 

 درصد 100 تا 50 الوصول مشکوکطبقه مانده تسهیالت موضوع 

 

ها  سررسید پرداخت اصل و سود آنسال یا بیشتر از    5به منظور احتساب ذخیره اختصاصی برای کلیه تسهیالتی که  

  5سپری شده باشد، باید مانده کل تسهیالت بدون کسر نمودن ارزش وثایق مبنای محاسبه قرارگیرد به نحوی که طی  

های مربوط  مانده تسهیالت ذخیره اختصاصی در حسابد  درص  100  سال بعد از آن )بطور مستقیم یا یکنواخت( معادل

 منظور شده باشد. 

   :لباتبندی مطاطبقه      - 3-9

مطالبات ریالی لیزینگ شامل مطالبات از اشخاص در ساختار دستورالعمل اجرایی تأسیس، نحوه فعالیت و نظارت     - 3-9-1

های تعیین شده از سوی مبنای سرفصل  گذاری و مشارکت مستقیم( است و برهای لیزینگ )بجز سرمایهبر شرکت

و   12/1385/ 05مورخ    2823بر پایه بخشنامه    کارآفرینشود. شرکت لیزینگ  بندی میبانک مرکزی ایران طبقه 

بعدی   بخشنامهاصالحات    09/1394/ 09مورخ    258020و    07/07/1394مورخ    184847شماره    هایشامل 

پارامتر؛    3)کیفیت هر فقره از مطالبات براساس    .کندبندی میف را با توجه به کیفیت آنها طبقه مطالبات موصو

   شوند(.مدیره ارزیابی میتئط توسط هیزمان، وضعیت مالی مشتری و وضعیت با رشته فعالیت مربو

 مالیات انتقالی     -3- 10

  هزینه مالیات  -1-10-3

جاری و مالیات انتثالی در صورت سود و زیان هزینه مالیات ، مجموع مالیات جاری و انتقالی است. مالیات 

ند، مگر در مواردی که به اقالم شناسایی شده در صورت سود و زیان جامع یا حقوق صاحبان  منعکس می شو

 سرمایه مرتبط باشند که به ترتیب در صورت سود و زیان جامع یا مستقیما در حقوق مالکانه شناسایی می شوند. 

 

  مالیات انتقالی  - 2-10-3

مالیات انتقالی، بر اساس تفاوت موقتی بین مبلغ دفتری دارایی ها و بدهی ها برای مقاصد گزارشگری مالی و  

 مبالغ مورد استفاده برای مقاصد مالیاتی محاسبه می شود. 



 (عامشرکت لیزینگ کارآفرین )سهامی  

 های مالیهای توضیحی صورتیادداشت
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در پایان هر دوره گزارشگری برای اطمینان از قابلیت بازیافت مبلغ دفتری دارایی های مالیات انتقالی، محتمل 

ن وجود سود مشمول مالیات در آینده قابل پیش بینی برای بازیافت دارایی مالیات انتقالی ارزیابی می گردد و  بود

چنین کاهشی،   داده می شود. در صورت ضرورت، مبلغ دفتری دارایی های مزبور تا میزان قابل بازیافت کاهش 

کافی، محتمل باشد ود که وجود سود مشمول مالیات به میزان شدر صورتی برگشت داده می   

  تهاتر دارایی های مالیات جاری و بدهی های مالیات جاری  -3-10-3

شرکت دارایی های مالیات جاری و بدهی های مالیات جاری راتنها در صورتی تهاتر می کند که الف. حق 

بازیافت و تسویه ی برای تهاتر مبالغ شناسایی شده داشته باشد و ب. قصد تسویه بر مبنای خالص، یا قانون

 همزمان دارایی و بدهی را داشته باشد. 

مالیات جاری و انتقالی دوره جاری   -4-10-3  

مالیات جاری و انتقالی در سود و زیان شناسایی می شود،به استثنای زمانی که آنها مربوط به اقالمی می   

باشند که در سایر اقالم سود و زیان جامع یا مستقیما در حقوق مالکانه شناسایی می شوند، که در این 

امع یا مستقیما در حقوق مالکانه  خصوص، مالیات جاری و انتقالی نیز به ترتیب در سایر اقالم سود و زیان ج

 شناسایی می شود. 

 

 های حسابداری و برآوردها های مدیریت در فرآیند بکارگیری رویهقضاوت  - 4

 های حسابداری هها در فرآیند بکارگیری رویقضاوت   - 1-4

 های غیرجاریها در طبقه داراییطبقه بندی سرمایه گذاری  - 1-1-4

های بلند مدت  گذارینگهداشت سرمایه و نقدینگی مورد نیاز، قصد نگهداری سرمایههیأت مدیره با بررسی  

با   ها با قصد استفاده مستمر و در جهت گسترش روابطگذاریبرای مدت طوالنی را دارد. این سرمایه

 نگهداری شود. های همگروه توسط شرکت شرکت

 

 



1401شهریور31ماههمنتهیبه6دورهمالی

 ماهه منتهی به6دوره مالی  ماهه منتهی به6دوره مالی 

1401/06/311400/06/31یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریال

367,328279,528درآمد تأمین مالی تسهیالت اعطایی به مستأجران

93,08581,842درآمد حاصل از بازاریابی و توسعه بازار

41,3824,850درآمد تأخیر پرداخت اقساط

155,030112,236-5درآمد حاصل از  مشارکت

556,825478,456

5-1-

353,133 353,133

 ماهه منتهی به6دوره مالی  ماهه منتهی به6دوره مالی 

1401/06/311400/06/31 یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریال

1270,393318,434-6سود و کارمزد تسهیالت مالی دریافتی

14348کارمزد خدمات بانكی و مالی

270,536318,481
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(سهامیعام)شرکتلیزینگکارآفرین

یادداشتهایتوضیحیصورتهایمالی

1401شهریور31ماههمنتهیبه6دورهمالی

درآمدهایعملیاتی-5

بهایتمامشدهدرآمدهایعملیاتی-6

6-1-

.می باشد  (آقای محمدعلی زاهدی)درآمد فوق عمدتاً بابت قراردادهای خرید تجهیزات ساختمانی شامل آسانسورو فن کوئل 

سود و کارمزد تسهیالت دریافتی مربوط به سود تسهیالت دریافتی از بانک کارآفرین و اقتصاد نوین می باشد که جهت پرداخت 

تسهیالت اعطایی به مشتریان می باشد با توجه به موارد یاد شده مبلغ فوق به عنوان هزینه های عملیاتی طبقه بندی شده است، 

. شرح داده شده است26جزئیات تسهیالت دریافتی در یادداشت 

(گزارشمالیمیاندورهای)



1401شهریور31ماههمنتهیبه6دورهمالی
هزینههایفروش،اداریوعمومی-7

-  ماهه منتهی به6دوره مالی -  ماهه منتهی به6دوره مالی 

1401/06/311400/06/31یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریال

132,23425,636-7حقوق و مزایا 

10,8717,052عیدی و پاداش 

1,920943حق الزحمه خرید خدمات ساعتی کارشناسی

5,9985,011حق بیمه سهم کارفرما و بیمه بیكاری 

26,0003,500-7پاداش هیئت مدیره و مدیرعامل

3,4083,522هزینه استهالک دارایی های ثابت مشهود و نامشهود

3,9105,908بهره وری 

2,5441,970هزینه پذیرائی و آبدارخانه

5,8633,807هزینه بازخرید خدمت و مرخصی

3,5683,055مزایای غیرنقدی

1,4371,050هزینه بهداشت

1,5651,345ایاب و ذهاب 

1,3252,821تعمیر و نگهداری دارایی ها

1,896975هزینه های حسابرسی

972311(...اینترنت، نرم افزار و)هزینه های انفورماتیک 

117195هزینه کارشناسی و ارزیابی و ثبتی

457148ابزار و ملزومات و نوشت افزار مصرفی

1,778812بیمه درمان، عمر و حوادث گروهی

418312حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره

0734هزینه های مالیات و عوارض بر ارزش افزوده

116473چاپ و آگهی 

5,2174,243سایر

91,61273,824

7-2-
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(سهامیعام)شرکتلیزینگکارآفرین

یادداشتهایتوضیحیصورتهایمالی

1401شهریور31ماههمنتهیبه6دورهمالی

 افزایش حقوق و مزایا نسبت به دوره مشابه سال مالی قبل بابت اعمال افزایش حقوق ساالنه مصوب وزارت کار و امور 

.اجتماعی  می باشد

  در 1400ریال بابت پاداش هیئت مدیره و مدیرعامل بوده که مطابق مصوبه مجمع عمومی عادی سال مالی 6.000مبلغ 

 بر اساس نظر مدیریت بانک کارآفرین کارسازی و در وجه نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره 1401/04/04تاریخ 

.پرداخت شده است

(گزارشمالیمیاندورهای)

7-1-



1401شهریور31ماههمنتهیبه6دورهمالی

                 5,000,000,000هزینهکاهشارزشدریافتنیها-8

9-

-  ماهه منتهی به6دوره مالی -  ماهه منتهی به6دوره مالی 

1401/06/311400/06/31

میلیون ریالمیلیون ریال

803532سود حاصل از تسهیالت پرسنلی 

803532

سایردرآمدهاوهزینههایغیرعملیاتی-10

 ماهه منتهی به6دوره مالی  ماهه منتهی به6دوره مالی 

1401/06/311400/06/31

میلیون ریالمیلیون ریال

3,5362,097سود سپرده های کوتاه مدت بانكی 

8,810101,699

83325,395سود حاصل از فروش سرمایه گذاری ها

2359,791سود سهام شرکت های سرمایه پذیر

(16,486)(2,204)زیان کاهش ارزش سرمایه گذاری در سهام

11,211122,496

16

 سایردرآمدهایعملیاتی

های کارآفرینگذاری در صندوقدرآمد حاصل از سرمایه

(سهامیعام)شرکتلیزینگکارآفرین

یادداشتهایتوضیحیصورتهایمالی

1401شهریور31ماههمنتهیبه6دورهمالی

هزینه مزبور درخصوص ذخیره کاهش ارزش دریافتنی ها عمدتاً در ارتباط ذخیره عمومی تسهیالت جاری و همچنین کاهش - 8-1

 لغایت 1386سال های )ارزش انباشته دریافتنی های اختصــاصی بر اســــــاس بررسی های صورت گرفته پرونده  سال های قبـل 

مشتریان شرکت به دلیِـل عدم بازپـرداخت تسهیالت های مزبور تا تاریخ صورت وضعیت مالی و با در نظر گرفتن وثایق دریافتی  (1393

.از این مشتریان مطابق بخشنامه های بانک مرکزی  در حسابها منظور شده است

(گزارشمالیمیاندورهای)



1401شهریور31ماههمنتهیبه6دورهمالی

-  ماهه منتهی به6دوره مالی -  ماهه منتهی به6دوره مالی 

1400سال1401/06/311400/06/31

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

190,48076,684514,627 سود عملیاتی

(114,106)(24,789)(37,655)اثر مالیاتی

152,82551,895400,522

11,211122,496213,630 سود غیرعملیاتی

000اثر مالیاتی

11,211122,496213,630

201,691199,180728,258سود خالص

(114,106)(24,789)(37,655)اثر مالیاتی

164,036174,391614,152

تعدادتعدادتعداد

              1,500,000,000              1,500,000,000                 1,500,000,000میانگین موزون تعداد سهام

مبنایمحاسبهسودپایههرسهم-11

(سهامیعام)شرکتلیزینگکارآفرین

یادداشتهایتوضیحیصورتهایمالی

1401شهریور31ماههمنتهیبه6دورهمالی
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(گزارشمالیمیاندورهای)



1401شهریور31ماههمنتهیبه6دورهمالی
داراییهایثابتمشهود-12

جمعاثاثهومنصوباتتجهیزاتکامپیوتریوسائطنقلیهساختمانزمین

29,6439,6699,5109,1946,96464,979

2352,3802,615

000000

29,6439,6699,5109,4289,34467,594

00210210افزایش

000000واگذار شده

29,6439,6699,5109,6389,34467,804

03,5873964,1082,94311,034

03381,5852,3091,4215,653
00000

03,9251,9816,4174,36416,687

01697929707692,700

00000

04,0942,7747,3875,13319,387

29,6435,5756,7362,2524,21148,417

29,6435,7447,5293,0114,98050,907

(سهامیعام)شرکتلیزینگکارآفرین

:استهالكانباشته

افزایش

یادداشتهایتوضیحیصورتهایمالی

:بهایتمامشده

1401شهریور31ماههمنتهیبه6دورهمالی

1400مانده در ابتدای سال 

واگذار شده

(گزارشمالیمیاندورهای)

1400ماندهدرپایانسال

1401/06/31ماندهدر

1400مانده در ابتدای سال 

استهالک سال
واگذار شده

(میلیونریال)

1400ماندهدرپایانسال

1400/12/29مبلغدفتریدر
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استهالک دوره

تحت عنوان )، تجهیزات کامپیوتری و اثاثیه و منصوبات توسط بانک کارآفرین(بیمه شده توسط شرکت سرمایه گذاری کارآفرین هم گروه) میلیون ریال 10،000ساختمان های شرکت به انضمام پارکینگ ها و انبارهای مربوطه به اندازه قدرسهم تا سقف مبلغ - 12-1

.در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق، سیل و زلزله از پوشش بیمه ای برخوردار می باشد (بیمه نامه شعب

.افزایش درتجهیزات کامپیوتری بابت خریدهارد جهت سرور شرکت می باشد- 12-2 

واگذار شده

1401/06/31ماندهدر

1401/06/31مبلغدفتریدر



1401شهریور31ماههمنتهیبه6دورهمالی
13-

جمعحقاالمتیازهاحقاالمتیازتلفنودیعهآبنرمافزاررایانهای

2,37737493,9576,419

1,095002581,353

275000275

3,74737494,2148,047

00000افزایش

00000نقل و انتقاالت

3,74737494,2148,047

:استهالكانباشته

1,894008232,717
695008121,507استهالک سال

0000نقل و انتقاالت

2,590001,6354,224

28700421708استهالک دوره

00000نقل و انتقاالت

2,876002,0564,932

87137492,1583,114

1,15737492,5803,823 1400/12/29مبلغدفتریدر
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بهایتمامشده

1400مانده در ابتدای سال 

افزایش

واگذار شده

1400ماندهدرپایانسال

1401/06/31ماندهدر

1400مانده در ابتدای سال 

1400ماندهدرپایانسال

1401/06/31ماندهدر

1401/06/31مبلغدفتریدر

(سهامیعام)شرکتلیزینگکارآفرین

یادداشتهایتوضیحیصورتهایمالی

1401شهریور31ماههمنتهیبه6دورهمالی

داراییهاینامشهود

(گزارشمالیمیاندورهای)

(میلیونریال)



1401شهریور31ماههمنتهیبه6دورهمالی

سرمایهگذاریهایبلندمدت-14

1400/12/29

بهایتمامشدهیادداشت
کاهشارزش

انباشته
مبلغدفتریمبلغدفتری

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

15105131-14سرمایه گذاری در سهام شرکت ها

5105131

÷

:سرمایه گذاری در سهام شرکت ها به شرح زیر تفكیک می شود- 14-1

1400/12/29

تعدادسهامیادداشت
درصد

سرمایهگذاری
بهایتمامشده

کاهشارزش

انباشته
مبلغدفتریمبلغدفتری

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

2802828                  -27,785 شرکت گروه مالی کارآفرین
220222                  -121,900-1-14 شرکت صرافی کارآفرین

1011                  -1,000 شرکت امین اعتماد کارآفرین

0000                  -100 شرکت توسعه تجارت امید کارآفرین

0000                  -20 شرکت کارگزاری بانک کارآفرین

0000                  -1 شرکت ابنیه گستر کارآفرین

0000                  -10 شرکت متانول ستاره شرق

0000                  -100 شرکت توسعه نگاه فردای کارآفرین

0000                  -10 شرکت توسعه نرم افزارهای بانكی نگاه

 شرکت توسعه تجارت الكترونیک نگاه فردای 

کارآفرین
10-                  0000

5105131

20

1401/06/31

. ریال از محل سود انباشته انجام گردیده است19.900.000  به مبلغ 1400/01/14افزایش سرمایه مذکور در تاریخ - 14-1-1

(سهامیعام)شرکتلیزینگکارآفرین

یادداشتهایتوضیحیصورتهایمالی

1401شهریور31ماههمنتهیبه6دورهمالی

1401/06/31

.کلیه شرکت های فوق  زیر مجموعه فرعی و وابسته به بانک کارآفرین می باشند- 14-1-2

ریال در حسابها شناسایی شده است1،000سرمایه گذاری در سهام شرکت های فوق به بهای اسمی هر سهم - 14-1-3

(گزارشمالیمیاندورهای)



1401 شهریور 31 ماهه منتهی به 6دوره  مالی 

:دریافتنیهایکوتاهمدت-الف
1400/12/29

خالصخالصکاهشارزشانباشتهدریافتنیها جمعدرآمدهایانتقالیبهدورهآتی ناخالصیادداشت
میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

:تجاری
:حسابهایدریافتنی

2,584,5512,217,157(67,899)2,652,451(635,965)13,288,415-15حساب های دریافتنی از مشتریان

3,288,415(635,965)2,652,451(67,899)2,584,5512,217,157

:غیرتجاری

215,839015,839015,83992,692-15اشخاص وابسته 

9,53209,5328,968(3,069)12,600(وام و جاری)کارکنان 

0060سود دریافتنی سرمایه گذاریها

11,300011,300011,3002,119سایر

39,739(3,069)36,670036,670103,840

3,328,154(639,033)2,689,121(67,899)2,621,2222,320,997

:دریافتنیهایبلندمدت-ب

1400/12/29
خالصخالصکاهشارزشانباشتهدریافتنیهاجمعدرآمدهایانتقالیبهدورهآتیناخالصیادداشت

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

:تجاری

:حسابهایدریافتنیتجاری

2,025,5972,407,647(57,130)2,082,727(535,099)12,617,826-15حسابهای دریافتنی از مشتریان 

2,617,826(535,099)2,082,727(57,130)2,025,5972,407,647

:غیرتجاری
9,01209,0126,950(2,582)11,594وام کارکنان

11,594(2,582)9,01209,0126,950

2,629,420(537,681)2,091,739(57,130)2,034,6092,414,597

(سهامیعام)شرکتلیزینگکارآفرین

یادداشتهایتوضیحیصورتهایمالی
1401شهریور31ماههمنتهیبه6دورهمالی

دریافتنیهایتجاریوسایردریافتنیها-15

(گزارشمالیمیاندورهای)
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1401/06/31

1401/06/31



:بهشرحزیرمیباشد(تجاری)حسابهایدریافتنیازمشتریان-15-1

1400/12/29
خالصخالصکاهشارزشانباشتهدریافتنیها جمعدرآمدهایانتقالیبهدورهآتی ناخالصیادداشت

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

4,505,3354,567,341(125,030)4,630,364(1,171,063)15,801,428-1-15بابت تسهیالت اعطایی به مشتریان

2104,8130104,8130104,81357,463-1-15بابت قراردادهای مشارکت

5,906,241(1,171,063)4,735,178(125,030)4,610,1484,624,804

:بندیمطالباتبراساسدستورالعملمصوبشورایپولواعتباربهشرحزیرمیباشدطبقه-1-1-15

1400/12/29
خالصجمعمشکوكالوصولمعوق سرررسیدگذشتهجاری

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالشرح عملیات
5,127,537201,546398,82373,5225,801,4285,992,234بابت تسهیالت اعطایی به مشتریان

:کسر می شود
(1,304,864)(1,171,063)0(11,153)(133)(1,159,777)سود سال های آتی

(68,665)(68,353)0(5,815)(3,021)(59,516)ذخیره عمومی مطالبات 
(51,365)(56,677)(49,556)(6,660)(461)0ذخیره اختصاصی مطالبات 

3,908,244197,930375,19523,9664,505,3354,567,341

(12,841,618,459)

:ماندهحسابهایدریافتنیاشخاصوابستهبهشرحزیرمیباشد-15-2

1401/06/311400/12/29یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریال

075,243بانک کارآفرین

1110,223گروه مالی کارآفرین

12466,994-2-15(بابت مبالغ  خرید و فروش سهام )کارگزاری بانک کارآفرین

5,268218بیمه عصر امین کارآفرین

5,16414امین اعتماد کارآفرین

5,1500توسعه تجارت امیدکارآفرین

15,83992,692

(سهامیعام)شرکتلیزینگکارآفرین
(گزارشمالیمیاندورهای)

یادداشتهایتوضیحیصورتهایمالی
1401شهریور31ماههمنتهیبه6دورهمالی
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1401/06/31

1401/06/31

.. صورتهای مالی افشا شده است17-1کهمراحل تسویه اصل و سود قراردادهای مزبور به تفصیل در یادداشت . عمده مبلغ فوق بابت سود مشارکت قراردادهای شرکت آرین تایر پویا و پایاتجارت کاسپین می باشد- 15-1-2

 به دلیل عدم ارائه خدمات از طرف پلیس راهور به شرکت های لیزینگ مقرر شد قراردادهای منعقده با مشتریان مدیران خودرو در قالب قرارداد فروش اقساطی اجرا شود و خودرو ها در رهن شرکت مدیران خودرو قرار 1398در اواخر سال - 15-3

الزم به توضیح است مطابق مفاد قرارداد لیزینگ با مدیران خودرو در صورت عدم پرداخت اقساط توسط متقاضیان ، شرکت مدیران خودرو متعهد می باشد ظرف مدت  هفت روز کاری نسبت . گیرد و وکالت فک پالک به نفع لیزینگ صادر گردد

.به انتقال قطعی اسناد مالكیت خودروها به نام لیزینگ جهت وصول مطالبات لیزینگ اقدام نماید

.مانده فوق از بابت خرید و فروش سهام و واحد های سرمایه گذاری طی دوره مالی می باشد-15-2-1

.ارزیابی وثایق تضمینی تسهیالت اعطایی توسط کارشناسان رسمی دادگستری طبق مصوبات هیات مدیره شرکت انجام می پذیرد- 15-4

.مبلغ مزبور بابت  خرید وسیله نقلیه برای شرکت های مذکور میباشد-15-2-2

15-2-2



1401شهریور31ماههمنتهیبه6دورهمالی

1401/06/311400/12/29یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریال

130,00030,000-16امالک تملیكی

30,00030,000

16-1-

1401/06/311400/12/29یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریال

1168,000168,000-17پیش پرداخت خرید ماشین آالت و کاالهای مصرفی بادوام

223,27115,728-17پیش پرداخت پرونده های حقوقی

422,282سایر

191,312186,010
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 به 1397باشد که در سال مالی مبلغ مزبور بابت تملیک ملک سكینه ایمانی شاهاندشتی از بابت عدم پرداخت مطالبات شرکت می

ملک مزبور به صورت ویالیی احداثی در دو طبقه که طبقه همكف با احتساب موتورخانه  و تراس ورودی . تملک شرکت درآمده است

 به متراژ 1 متر مربع و نیم طبقه 110 متر مربع و طبقه همكف به متراژ 658عرصه ملک مزبور به متراژ . از طبقه اول بزرگتر می باشد

اقدامات حقوقی در .  میلیارد ریال ارزیابی شده است30 متر مربع بوده که مطابق گزارش ارزیابی اموال غیرمنقول معادل مبلغ 150

جهت خلع ید و رفع تصرف نامبرده از ملک مذکور با توجه به تاییدیه وکیل حقوقی شرکت در جریان بوده و ایشان نیز دعوی ابطال 

سند مالكیت به طرفیت شرکت لیزینگ را مطرح نموده اند، صرف نظر از صدور حكم به ضرر شرکت و مختومه شدن پرونده از آنجایی 

که اعتقاد ما بر این است که رای دادگاه به استناد پاسخ استعالمی انجام شده است که بانک مرکزی به اشتباه و بدون توجه به اصل 

مشكل و اینكه شرکتهای لیزینگ مشمول مقررات ماده واحده قانون مورد استناد نبوده اندصادر شده است و با توجه به مكاتبات انجام 

شده با بانک مرکزی و مجلس شورای اسالمی در صورت وصول پاسخ استفساریه انجام شده از مجلس شورای اسالمی امكان اعاده 

.دادرسی و نقض دادنامه و صدور حكم بنفع شرکت متصور میباشد

پیشپرداختها-17

سایرداراییها-16

(سهامیعام)شرکتلیزینگکارآفرین

یادداشتهایتوضیحیصورتهایمالی

1401شهریور31ماههمنتهیبه6دورهمالی

(گزارشمالیمیاندورهای)



R[-1]C!سودوزیان=

:پیش پرداخت خرید ماشین آالت و کاالی مصرفی با دوام به شرح زیر می باشد - 17-1

1401/06/311400/12/29موضوع قراردادتاریخ اتمام قراردادشماره قراردادیادداشت 

میلیون ریالمیلیون ریال

124,000124,000دستگاه آسانسور14 خرید 9900241400/05/07

44,00044,000 دستگاه فن کوئل80خرید 9900101400/03/26

168,000168,000

دستگاه تجهیزات و قطعات فن کوئل در چارچوب قرارداد های تنظیمی بوده که تضامین دریافتی از 80دستگاه آسانسور  و 14مبلغ مزبور بابت پیش پرداخت خرید -17-1-1

تا تاریخ تهیه این . میلیارد می باشد280 میلیارد ریال بهمراه دو فقره سند رهنی ملكی جمعاً به مبلغ 508،859 طغری چک  دریافتی جمعاً به مبلغ 6شرکت مزبور، 

.یادداشت اسناد دریافتنی مزبوردر سررسید آن برگشت گردیده و مذاکرات در خصوص تسویه مانده مطالبات درجریان پیگیری میباشد

(سهامیعام)شرکتلیزینگکارآفرین

یادداشتهایتوضیحیصورتهایمالی
1401شهریور31ماههمنتهیبه6دورهمالی

1-1-17علی محمد زاهدی

(گزارشمالیمیاندورهای)
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. فقره پرونده حقوقی شرکت  شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله جهت پیگیری پرونده های حقوقی شرکت می باشد44پیش پرداخت حقوقی بابت پرداخت هزینه -17-2



1401شهریور31ماههمنتهیبه6دورهمالی

1400/12/29یادداشت

خالصخالصکاهشارزشبهایتمامشدهتعداد واحد

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

551,860551,8600551,86020 1-18سرمایه گذاری در واحدهای صندوق سرمایه گذاری

12,18340,512(2,204)214,387-18(سهام)سرمایه گذاری در اوراق بهادار 

566,247(2,204)564,04340,532

1400/12/29

خالصخالصکاهشارزشبهایتمامشدهتعداد واحد

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

8,92912,438(2,018)1,109,25010,947 بانک ایران زمین 

3,2543,440(186)2,000,0003,440 بانک پارسیان

00004,638نوسازی و ساختمان تهران

00004,796ایران خودرو

00003,703بانک ملت

000011,498سایپا

14,387(2,204)12,18340,512

1401/06/311400/12/29

میلیون ریالمیلیون ریال

200,740748,069ریالی- موجودی نزد بانک ها 

550266ریالی- موجودی صندوق 

201,290748,334

(سهامیعام)شرکتلیزینگکارآفرین
(گزارشمالیمیاندورهای)

سرمایهگذاریهایکوتاهمدت-18

سرمایه گذاری های مزبور در طی دوره مالی جاری در صندوق های با درآمد ثابت مشترک و آرمان بانک کارآفرین انجام شده و سود حاصل از سرمایه گذاری های مزبور -18-1

واحد صندوق مشترک کارگزاری 10الزم به ذکر است مانده مزبور مربوط به . منظور شده است (صورتهای مالی10یادداشت)تحت سرفصل سایر درآمدهای غیر عملیاتی

 واحد صندوق آرمان بانک کارآفرین  بوده که خالص ارزش روز هر واحد صندوق سرمایه گذاری درتاریخ صورت وضعیت مالی به ترتیب مبلغ 551.850کارآفرین و 

.ریال  میباشد1.016.599ریال و 1.010.600

یادداشتهایتوضیحیصورتهایمالی

1401شهریور31ماههمنتهیبه6دورهمالی

1401/06/31

 10یادداشت ) فقره سپرده پشتیبان بوده که سود حاصل از سپرده های مزبور تحت عنوان سرفصل سایر درآمدهای غیرعملیاتی 9فقره حسابهای جاری و 14 موجودی نزد بانک ها شامل 

.انعكاس یافته است (صورت های مالی
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سرمایهگذاریدراوراقبهادار-18-2

1401/06/31

موجودینقد-19

سرمایهگذاریهایسریعالمعاملهدربازار:



1401 شهریور 31 ماهه منتهی به 6دوره  مالی 

-20

:تركيب سهامداران در تاريخ صورت وضعيت مالي به شرح زير است

1.5E +12

درصد مالكيتتعداد سهامدرصد مالكيتتعداد سهام

1,012,232,77867.5%1,012,227,85767.5%

224,501,93515%225,000,93515%

75,000,0005%75,000,0005%

39,385,5413%31,768,7792%

37,501,8153%30,887,5882%

111,377,9317.4%125,114,8418.3%

1,500,000,0001001,500,000,000100

-21

 

 1401/06/311400/12/29

ميليون ريالميليون ريال

78,79548,088ابتدای سال

8,20230,708تأمين طي سال

86,99778,795

اندوخته قانونی

یادداشت های توضيحی صورت های مالی

1401 شهریور 31 ماهه منتهی به 6دوره  مالی 

سرمایه

 1401/06/311400/12/29

ريالي بانام تماماً 1،000ميليون سهم عادی 1،500ميليارد ريال شامل تعداد 1،500 مبلغ 1400/06/31سرمايه شركت در تاريخ 

.پرداخت شده مي باشد

 بانك كارآفرین

26

  ميليون ريال 8.202 اساسنامه ، مبلغ 101 و ماده 1347 اصالحيه قانون تجارت مصوب سال 238و 140در اجرای مفاد مواد 

 ميليون ريال دراين گزارش افشا شده 86.997ازمحل سود قابل تخصيص، به اندوخته قانوني منتقل شده است، كه جمعا به مبلغ 

 درصد سرمايه شركت، انتقال يك بيستم از سود خالص 10به موجب مفاد مواد ياد شده تا رسيدن مانده اندوخته قانوني به . است

اندوخته قانوني قابل انتقال به سرمايه نمي باشد و جز در هنگام انحالل شركت، قابل . هر سال به اندوخته فوق الذكر الزامي است

.تقسيم بين سهامداران نيست

به عنوان پانصد و هشتادمين شركت در بازار بورس و اوراق بهادار تهران ، پذيرش و  (سهامي عام)شركت ليزينگ كارآفرين * 

. سهام شركت عرضه گرديد1400/03/19در تاريخ 

(سهامی عام)شركت ليزینگ كارآفرین 
(گزارش مالی ميان دوره ای)

گروه مالی كارآفرین

موسسه تامين آتيه اميد كارآفرین

صندوق سرمایه گذاری مشترک كارگزاری كارآفرین

صندوق سرمایه گذاری آرمان

سایر سهامداران*



1401شهریور31ماههمنتهیبه6دورهمالی
ذخیرهمزایایپایانخدمتکارکنان22-

ماهه منتهی به6دوره مالی

1401/06/311400/12/29

میلیون ریالمیلیون ریال

5,0673,393سال/مانده در ابتدای دوره

(1,791)(1,637)سال/پرداخت شده طی دوره

3,6433,466سال/ذخیره تأمین شده دوره 

7,0735,067سال/مانده در پایان دوره

ها پرداختنیهایتجاریوسایرپرداختنی23-

1401/06/311400/12/29یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریال:تجاری

:حسابهایپرداختنی

18,3869,333-23تامین کنندگان کاال

8,3869,333

:سایرپرداختنیها

اسنادپرداختنی

2123,402956-23اشخاص و شرکت ها

123,402956

:حسابهایپرداختنی

370781,681-23شرکت های همگروه- سایر حسابهای پرداختنی 

6,5955,786مالیات و عوارض بر ارزش افزوده

4,0403,623سپرده بیمه اشخاص و شرکت ها

1,195979حق بیمه های پرداختنی 

11,04912,055سایر

23,586104,124

155,374114,414

27

(سهامیعام)شرکتلیزینگکارآفرین

یادداشتهایتوضیحیصورتهایمالی

1401شهریور31ماههمنتهیبه6دورهمالی

(گزارشمالیمیاندورهای)



2

 1401/06/311400/12/29

میلیون ریالمیلیون ریال

4,5454,545شرکت صنایع خودرو سازی مدیران

2,6722,672شرکت پایا تجارت کاسپین منطقه آزاد انزلی

1,1680شرکت پارس نسکا

02,115سایر

8,3869,333

1401/06/311400/12/29 یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریال

500500سپرده ودایع-شرکت  عصر امین کارآفرین
166166سپرده حسن انجام کار-شرکت امین اعتماد کارآفرین

00گروه مالی کارآفرین

2080,973-25 بانک کارآفرین
4141سایر

70781,015

28

:حسابهای پرداختنی تامین کنندگان به شرح زیر می باشد-23-1

 میلیون ریال چهار طغری چک بابت پرداخت سهم اعتباری قراردادهای تسهیالت اعطایی صابر بابایی 123.235مبلغ فوق شامل مبلغ -23-2

 میلیون ریال یک طغری 80 میلیون ریال یک طغری چک بابت شارژتنخواه و 87باتی،بیگم صادقی، گال آقا تدین و فاطمه سادات احمدی میباشد ،

. ریال از اسناد مزبور تسویه شده است123.322چک بابت هزینه فاکتور خدماتی بوده است 

.سایرحسابهای پرداختنی به شرکت های همگروه به شرح زیر می باشد-23-3

(سهامی عام)شرکت لیزینگ کارآفرین 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1401 شهریور 31 ماهه منتهی به 6دوره  مالی 

(گزارش مالی میان دوره ای)



R[-1]C!سودوزيان=

(میلیون ريال)

1400/12/29

سود ابرازیدوره مالی/ سال
درآمد مشمول 

مالیات ابرازی
مانده پرداختنیپرداختیقطعیتشخیصیابرازی

مالیات 

پرداختنی
نحوه تشخیص و مرحله رسیدگی

برگ قطعی1398169,84697,19819,44035,26927,62827,62800

درحال رسیدگی1399570,837327,40058,93258,93200

درحال رسیدگی1400728,258506,781101,35697,8383,518101,356

ماهه منتهی به6دوره مالی

 1400/06/31

41,174101,356

رسیدگی نشده

م ذخیره الزم در حسابها منظور گرديده .م. ق143م و معافیت ماده.م. ق105 ماده7 نیز براساس مبالغ ابرازی و اعمال معافیتهای قانونی و اعمال تبصره1400/06/31عملکرد دوره مالی منتهی به -  24-3

.است 

0

29

 1401/06/31

مالیات

(سهامی عام)شرکت لیزینگ کارآفرین 

یادداشت های توضیحی صورت های مالی

1401 شهریور 31 ماهه منتهی به 6دوره  مالی 

مالیات پرداختنی- 24

.  قطعی و تسويه شده است1398مالیات عملکرد شرکت برای کلیه سال های قبل از -  24-1

برگ . م ذخیره الزم در حسابها منظور گرديده است .م. ق143م و معافیت ماده.م. ق105 ماده7 نیز براساس مبالغ ابرازی و اعمال معافیتهای قانونی و اعمال تبصره1399بابت عملکرد سال  - 24-2

.تشخیص عملکرد سال مزبور تاتاريخ تهیه اين يادداشت در مرحله حل اختالف بدوی میباشد

(گزارش مالی میان دوره ای)

201,691188,27637,65537,655



سودسهامپرداختنی25-

1401/06/31یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریال

27,4110سود سهام پرداختنی ابتدای سال

1300,000247,499-25سود سهام مصوب سال 

(220,089)(34,004)پرداخت نقدی

300-23انتقال به حساب های فیمابین

293,40727,411مانده پایان سال

25-1-

تسهیالتمالی-26

1401/06/31

میلیون ریالمیلیون ریال

3,212,3663,693,325تسهیالت دریافتی 

کسر می شود:

(382,620)(290,000)وجوه نقد مسدودی

(243,921)(65,484)سود و کارمزد سال های آتی

2,856,8813,066,783

تسهیالتدریافتیبرمبنایتامینکنندگانبهشرحزیرمیباشد:26-1-

1401/06/31یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریال

5876,714326,153-26(سهامدار اصلی)بانک کارآفرین 

61,980,1672,740,630-26بانک اقتصاد نوین

2,856,8813,066,783

 بانک کارآفرین سود قابل تقسیمی شرکت به مبلغ 1401/04/04 طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

.می باشد ( ریال200سود خالص هر سهم ) میلیون ریال 300.000

1400/12/29

1400/12/29

30

(گزارشمالیمیاندورهای)

(سهامیعام)شرکتلیزینگکارآفرین

یادداشتهایتوضیحیصورتهایمالی

1401شهریور31ماههمنتهیبه6دورهمالی

1400/12/29



تسهیالتدریافتیبهتفکیكنرخسودوکارمزد:26-2-

1401/06/31

میلیون ریالمیلیون ریال

2,856,8813,066,783نرخ  18%

تسهیالتدریافتیبهتفکیكزمانبندیپرداخت:26-3-

1401/06/31

میلیون ریالمیلیون ریال

14012,702,9363,066,783سال

1402153,9450سال

2,856,8813,066,783

تسهیالتدریافتیبهتفکیكنوعوثیقه:26-4-

1401/06/31

میلیون ریالمیلیون ریال

1,980,1672,740,630بانک اقتصاد نوین-چک 

876,714326,153بانک کارآفرین-چک

2,856,8813,066,783

26-5-

26-6-

یادداشتهایتوضیحیصورتهایمالی
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1401شهریور31ماههمنتهیبه6دورهمالی

1400/12/29

1400/12/29

(سهامیعام)شرکتلیزینگکارآفرین

(گزارشمالیمیاندورهای)

درصدو سررسیدهای 18تسهیالت مرابحه دریافتی از بانک اقتصادنوین شامل دو فقره تسهیالت با نرخ بهره 

با توجه به .  میلیارد ریال می باشد3.529 وثایق آن دو طغری چک تضمین  به مبلغ 1401/08/01 و 1401/08/24

. درصد می باشد20تسهیالت مالی مزبور   (واقعی )سپرده مسدودی نرخ بهره موثر 

1400/12/29

درصد و سررسید  18فقره تسهیالت با نرخ2شامل (سهامدار اصلی)مانده تسهیالت مرابحه دریافتی از بانک کارآفرین

با توجه به .  میلیارد ریال می باشد1.912 طغری چک مجموعاًبه مبلغ 2  وثایق تضمینی 1401/07/26و1402/02/22

. درصد می باشد20تسهیالت مالی مزبور   (واقعی )سپرده مسدودی نرخ بهره موثر 



1401شهریور31ماههمنتهیبه6دورهمالی

1400/12/29

ماندهپایانسالماندهپایاندورهکاهشافزایشماندهابتدایدوره

8911,949(1,058)1,9490ذخیره مرخصی استفاده نشده

1,43435(106)351,506ذخیره عیدی

1,9841,506(1,164)2,3251,984

1401/06/311400/12/29 یادداشت

میلیون ریالمیلیون ریال

28-15,1324,400

5,1324,400

32

ذخایر-27

 1401/06/31

پیشدریافتها-28

(سهامیعام)شرکتلیزینگکارآفرین

یادداشتهایتوضیحیصورتهایمالی

1401شهریور31ماههمنتهیبه6دورهمالی

پیش دریافت از مشتریان

باشد که تا کنون با کارشناسان تسویه های اعطای تسهیالت دریافتی از مشتریان میعمده مبالغ مزبور مربوط به هزینه های  کارشناسی پرونده-28-1

.نگردیده است

(گزارشمالیمیاندورهای)

(میلیونریال)



1399اسفند ماه 30دوره مالی منتهی به 

نقدحاصلازعملیات-29

 ماهه منتهی به6دوره مالی  ماهه منتهی به6دوره مالی 

1400سال1401/06/311400/06/31

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

164,036174,389614,152سودخالص

تعدیالت:

37,65524,791114,106هزینه مالیات بردرآمد

(10,433)(25,395)(833)سود ناشی از فروش سرمایه گذاری ها در سهام

(201,252)(103,796)(12,346)سود ناشی از سرمایه گذاری  در صندوق های سرمایه گذاری و سپرده بانكی

(9,791)(9,791)(235)سود سهام

2,0068911,674خالص افزایش در ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

7083,5227,160استهالک دارایی های غیرجاری

2,20416,4867,846هزینه ناشی از ارزیابی سرمایه گذاری های جاری سریع المعامله به ارزش بازار

(90,690)(93,292)29,158جمعتعدیالت

:تغییراتدرسرمایهدرگردش

(825,410)79,763139,255دریافتنی های عملیاتی  (افزایش)کاهش

26,759286,964(5,302)پیش پرداخت های عملیاتی  (افزایش)کاهش

افزایش پرداختنی های عملیاتی (کاهش)  40,961(13,633)(84,937)

969,557443,437(209,902)افزایش  تسهیالت دریافتی (کاهش)

430(404)342افزایش ذخایر (کاهش)

(2,049)(4,036)732افزایش پیش دریافت ها (کاهش) 

(181,565)1,117,498(93,407)جمعتغییراتدرسرمایهدرگردش

99,7871,198,594341,897نقدحاصلازعملیات

33

(سهامیعام)شرکتلیزینگکارآفرین

یادداشتهایتوضیحیصورتهایمالی

1401شهریور31ماههمنتهیبه6دورهمالی

(گزارشمالیمیاندورهای)



1401 شهریور 31 ماهه منتهی به 6دوره  مالی 

مدیریتسرمایه30-1-

نسبتاهرمی30-1-1-

:دوره به شرح زیر است/ نسبت اهرمی در پایان سال 

 1401/06/311400/12/29
میلیون ریالمیلیون ریال

3,361,3663,321,415جمع بدهی

(748,334)(201,290)موجودی نقد

3,160,0762,573,080خالص بدهی

2,332,6932,473,817حقوق مالكانه

                                104                                135(درصد )نسبت خالص بدهی به حقوق مالكانه 

34

ریسكبازار-30-2

مدیریتسرمایهوریسكها-30

شرکت سرمایه خود را مدیریت می کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده ذی نفعان از طریق بهینه سازی تعادل 

. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالكانه تشكیل می شود. بدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود

 بدون تغییر باقی مانده است و شرکت در معرض هیچگونه الزامات سرمایه تحمیل شده از 1383استراتژی کلی شرکت از سال

به . مدیریت شرکت، ساختار سرمایه شرکت را شش ماه یكبار بررسی می کند. خارج از شرکت تا تاریخ این یادداشت نبوده است

شرکت یک نسبت . عنوان بخشی از این بررسی، هزینه سرمایه و ریسک های مرتبط با هر طبقه از سرمایه را مدنظر قرار می دهد

 به 1401/06/31نسبت اهرمی در . دارد که به عنوان نسبت خالص بدهی به سرمایه تعیین شده است% 20اهرمی هدف به میزان 

.بوده است% 135میزان 

آسیب پذیری از ریسک بازار با استفاده . فعالیتهای شرکت به صورت غیر مستقیم در معرض تغییرات در نرخهای مبادله ای ارزی قرار می گیرد 

تجزیه و تحلیل حساسیت تاثیر یک تغییر منطقی محتمل در نرخ های ارز در طی دوره را . از تجزیه و تحلیل حساسیت اندازه گیری می شود 

دوره زمانی طوالنی تر برای تجزیه و تحلیل حساسیت ارزش در معرض ریسک را تكمیل میكند و به شرکت در ارزیابی آسیب . ارزیابی می کند 

.پذیری تر ریسک های بازار کمک می کند 

(سهامیعام)شرکتلیزینگکارآفرین

یادداشتهایتوضیحیصورتهایمالی

1401شهریور31ماههمنتهیبه6دورهمالی

(گزارشمالیمیاندورهای)



1401شهریور31ماههمنتهیبه6دورهمالی

365*2.346.654
556,825

 • 

(سهامیعام)شرکتلیزینگکارآفرین

یادداشتهایتوضیحیصورتهایمالی
1401شهریور31ماههمنتهیبه6دورهمالی

و با این نسبت می توان رابطه بین فروش های نسیه و مطالبات کوتاه مدت . با محاسبه این نسبت می توان زمان یا تعداد روزهایی که طول می کشد تا شرکت مطالبات خود را وصول کند مشخص کرد

.شرکت را تعیین کرد و یا به عبارتی دیگر می توان گفت متوسط مدتی را که از فروش شروع و به وصول مطالبات می انجامد را می توان با استفاده از نسبت دوره وصول مطالبات نشان داد

. صورت های  مالی توضیح داده شده است3-8سیاست اعتباری و نحوه محاسبه ذخیره کاهش ارزش در یادداشت 

با توجه به اینكه وصول مطالبات در موسسات اعتباری مستلزم گذشت زمان، موعد سررسید اقساط و میانگین دوره وصول مطالبات در صنعت لیزینگ باال می باشد، شرکت  با استراتژی های موثری در 

.تالش است تا دوره وصول مطالبات تا حد امكان کاهش دهد و در این رابطه در قراردادهای خود، دوره بازپرداخت اقساط را کاهش داده و بر بازپرداخت و نكول مشتریان نظارت مستمر دارد

:دوره وصول مطالبات -30-3-2

(گزارشمالیمیاندورهای)
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(مبالغمیلیونریال)دورهوصولمطالبات     =

مدیریتریسكاعتباری-30-3

=                  3,078 

شرکت سیاستی مبنی بر معامله تنها با طرف های قرارداد . ریسک اعتباری به ریسكی اشاره دارد که طرف قرارداد در ایفای تعهدات قراردادی خود ناتوان باشد که منجر به زیان مالی برای شرکت شود

شرکت تنها با مشتریانی معامله می کند که رتبه . معتبر و اخذ وثیقه کافی، در موارد مقتضی را اتخاذ کرده است، تا ریسک اعتباری ناشی از ناتوانی در ایفای تعهدات توسط مشتریان را کاهش دهد

آسیب پذیری شرکت و رتبه بندی اعتباری طرف قراردادهای آن، . شرکت با استفاده از اطالعات مالی عمومی و سوابق معامالتی خود، مشتریان خود را اعتبار سنجی می کند. اعتباری مناسبی داشته باشد

آسیب پذیری اعتباری از طریق محدودیت های طرف قرارداد که بطور مستمر توسط مدیریت بررسی و . به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معامالت با طرف قراردادهای تأیید شده گسترش می یابد

ارزیابی اعتباری مستمر بر اساس وضعیت مالی . دریافتنی های تجاری شامل تعداد زیادی از مشتریان است که در بین صنایع متنوع و مناطق جغرافیایی گسترده شده است. تأیید می شود، کنترل می شود

شرکت فاقد تمرکز . همچنین شرکت وثیقه یا سایر روش های افزایش اعتبار به منظور پوشش ریسک های اعتباری مرتبط با دارایی های مالی خود نگهداری می کند. حساب های دریافتنی انجام می شود

.ریسک اعتباری می باشد
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مبلغ

میلیون ریال

8,386حساب های پرداختنی تجاری

293,407سود سهام پرداختنی

6,595مالیات و عوارض ارزش افزوده

4,040

1,195

135,158

448,781

-

-

های مربوط بهسر رسید کلیه بدهی ها هنگام مراجعه بستانكاران به شرکت و درخواست تسویه ارائه کنند و سایر بدهی

.باشدمراجع قانونی در مهلت قانونی مشخص شده می

شرکت یكی از واحدهای تجاری فرعی بانک کارآفرین می باشد و دراین دوره مالی بابت تأمین مالی با مشكلی مواجه

.نبوده، بنابراین جهت پرداخت بدهی ها ریسكی متوجه شرکت نمی باشد

حق بیمه های پرداختنی

سایر

سپرده بیمه اشخاص و شرکت ها

شرکت برای مدیریت ریسک نقدینگی، یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت، میان مدت و 

شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهداری . بلندمدت تأمین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین کرده است

اندوخته کافی و تسهیالت بانكی، از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی و از طریق 

.تطبیق مقاطع سررسید دارایی ها و بدهی های مالی، مدیریت می کند

(سهامیعام)شرکتلیزینگکارآفرین

یادداشتهایتوضیحیصورتهایمالی
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مدیریتریسكنقدینگی-30-4

(گزارشمالیمیاندورهای)
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گرچه شرکت معامالتی را به ارز در طی دوره انجام نداده است ولی به دلیل اینكه افزایش در سطح عمومی هزینه ها 

.متاثر از نوسانات ارزی میباشد شرکت بدین لحاظ تحت تاثیر این نوسانات می باشد

مدیریتریسكارز-30-5

مدیریتریسكعملیاتی-30-6

ریسک عملیاتی به معنای ریسک ناشی از نامناسب بودن و عدم کفایت فرآیندها و روشها، افراد و سیستمهای داخلی 

ریسک عملیاتی شامل زیانهای منتج از شكست تدابیر امنیتی و . و یا ناشی از وقوع رویدادهای خارج از شرکت است

کنترلها، اشتباهات نیروی انسانی، قراردادها و تسهیالت و نیز زیانهای احتمالی و ریسكهای ناشی از عدم آگاهی و یا 

بدین ترتیب شرکت با شناسایی . عدم صحت اطالعات ، ارتباطات انتقال پردارزشها و سیستمهای ماهواره ای میباشد

تمامی قراردادهای شرکت با نظر واحد حقوقی و زیر . ریسكهای محتمل و مرتبط سعی در مدیریت مستمر آنها دارد

واحد فناوری اطاعات مدیریت استعالم کسری محافظت از داده های . نظر هیئت مدیره تهیه و منعقد می شود

.الكترونیكی شرکت را بر عهده دارد و سایر ریسكها نیز فراخور مدیریت می شود
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(میلیونریال)

129مشمولمادهنوعوابستگینامشخصوابستهشرح
فروشکاالو

خدمات

تسهیالتمالی

دریافتی

بازپرداخت

تسهیالتمالی

دریافتی

هزینهاجاره

کارمزدخریدو

فروشسرمایه

گذاری

خریدواحد

هایصندوق

سرمایهگذاری

فروشواحد

هایصندوق

سرمایهگذاری

سودواحدهای

صندوقسرمایه

گذاری

 بانک کارآفرین
 سهامدار و عضو مشترک هیأت 

مدیره
 P 1,576,040721,020

01,576,040721,02000000جمع

 کارگزاری بانک 

کارآفرین
P 0  همگروه

 گروه مالی کارآفرین
 سهامدار و عضو مشترک 

هیأت مدیره
 P 

 بیمه کارآفرین
 همگروه  و عضو مشترک 

هیأت مدیره
 P 

 شرکت امین اعتماد 

کارآفرین
5,150

 توسعه تجارت امید 

کارآفرین
5,150

 شرکت  عصر امین 

کارآفرین
5,050

15,3500000000جمع

 صندوق سرمایه 

گذاری آرمان
1,045,269493,4198,810 سهامدار

 صندوق سرمایه 

گذاری مشترک
101 سهامدار

000001,045,279493,4198,810جمع

15,3501,576,040721,0201,045,279493,4198,810

(میلیونریال)

بدهیطلببدهیطلب

(5,730)0(202,447)00202,4470بانک کارآفرین

(5,730)0(202,447)0202,4470جمع

05,1645,1640140شرکت امین اعتماد کارآفرین

(1)1صرافی کارآفرین

10,2230(45,187)01119745,000گروه مالی کارآفرین

(15,000)15,000تامین آتیه امید

05,26850014,76702180شرکت  عصر امین کارآفرین

6,9940(2,616)02462,862کارگزاری بانک کارآفرین
5,1505,150توسعه تجارت امید کارآفرین
(2)11ساختمانی ابنیه گستر

2,0590(333)316(17)0 بیمه کارآفرین

19,5080(63,139)015,82269831762,86515,082جمع
 صندوق سرمایه 

گذاری آرمان
0551,850551,8500100

 صندوق سرمایه 

گذاری مشترک
010100100

0551,860551,8600200جمع

015,822551,860698317265,312566,942(265,586)19,528(5,730)

.معامالت با اشخاص وابسته با شرایط حاکم بر معامالت حقیقی تفاوت با اهمیتی نداشته است -  31-2

:مانده حساب های نهایی اشخاص وابسته به شرح زیر است -  31-3

دریافتنیهایتجارینامشخصوابستهشرح

:معامالت انجام شده با اشخاص وابسته طی سال مورد گزارش -  31-1

 شرکت اصلی و 

نهایی

 شرکت های 

همگروه

 سایر اشخاص 

وابسته

جمعکل

(گزارشمالیمیاندورهای)

(سهامیعام)شرکتلیزینگکارآفرین

یادداشتهایتوضیحیصورتهایمالی
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معامالتبااشخاصوابسته-31

 شرکت های 

همگروه

 سایر اشخاص 

وابسته

جمعکل

37

1401/06/311400/12/29

خالصخالص

 شرکت اصلی و 

نهایی

سایردریافتنیها
سرمایه

گذاری

پرداختنیهای

تجاری

سایر

پرداختنیها

سودسهام

پرداختنی
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تعهدات،بدهیهایاحتمالیوداراییهایاحتمالی-33

33-1-

38

. قطعی و تسویه شده است1398م تا پایان سال  .م.مكرر ق169مالیات و عوارض بر ارزش افزوده، مالیات حقوق، مطالبه مالیات تكلیفی و ماده

.باشدشرکت فاقد تعهدات سرمایه ای در تاریخ صورت وضعیت مالی می

 سازمان تأمین اجتماعی، بازرسی از مدارک و 1396/02/07 مورخ 1000/96/1119  حق بیمه تامین اجتماعی بر اساس بخشنامه ابالغی شماره 

 1401و 1400بر این اساس دفاتر شرکت برای سال های . دفاتر شرکت های خصوصی صرفاً در آخرین سال مالی مورد عمل انجام خواهد شد

.قابلیت رسیدگی توسط  تأمین اجتماعی را  دارد

33-2-

رویدادهایبعدازتاریخصورتوضعیتمالی-34

33-3-

. صورت های مالی میباشد16-1تنها پرونده علیه شرکت لیزینگ پرونده خانم سكینه شاهاندشتی به شرح یادداشت  -33-4

(سهامیعام)شرکتلیزینگکارآفرین

یادداشتهایتوضیحیصورتهایمالی
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(گزارشمالیمیاندورهای)

رویداد با اهمیتی که بعد از تاریخ صورت وضعیت مالی تا تاریخ تایید صورت های مالی اتفاق افتاده باشد که مستلزم تعدیل  یا افشاء اقالم صورت های مالی 

.باشد ، وجود نداشته است


