
اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای

1,500,000سرمایه ثبت شده:لیزينگ کار آفرينشرکت:

0سرمایه ثبت نشده:ولکارنماد:

:(ISIC) اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای 3 ماھه منتھی به 1400/03/31 (حسابرسی نشده)589112کد صنعت

پذيرفته شده در بورس تھرانوضعیت ناشر:1400/12/29سال مالی منتھی به:

ترازنامه

شرح
پایان عملکرد

واقعی منتھی به
١۴٠٠/٠٣/٣١

پایان سال مالی
قبل

١٣٩٩/١٢/٣٠

درصد
تغییرات

شرح

پایان عملکرد
واقعی

منتھی به
١۴٠٠/٠٣/٣١

پایان سال
مالی قبل

١٣٩٩/١٢/٣٠

درصد
تغییرات

بدھی ھادارایی ھا

١٠٩,٠٢٨٣٨,٣٨٩١٨۴حسابھا و اسناد پرداختنی تجاری١۵۴,١۴٣١۴٠,٠٠۴١٠موجودی نقد

(۵١)٣٨,۶٨٢٧٨,٨٧٩سایر حسابھا و اسناد پرداختنی١,۴۵١,۵۴۴٣٩۵,۶٨٣٢۶٧سرمایه گذاریھای کوتاه مدت

٨۴,١٧١٨٣,۶٣٨١بدھی به شرکتھای گروه و وابسته(٢۴)٧٩,٩۴١١٠۴,٧٣۵طلب از شرکتھای گروه و شرکتھای وابسته

٧,۵٠٣۶,۴۴٩١۶پیش دریافتھا(۴)١,٩٠٧,٨١٠١,٩٨٩,٩۶٣حصه جاری حسابھا و اسناد دریافتنی تجاری

٧٩,٩۴۴۶۵,۴٨٠٢٢ذخیره مالیات بر درآمد۵٠,٨۶٧١١,٢٨۴٣۵١سایر حسابھا و اسناد دریافتنی

٣,۵۴۶,٢١٢٢,۶٢٣,٣۴۶٣۵حصه جاری تسھیالت مالی دریافتی--٠٠موجودی مواد و کاال

--٠٠سود سھام پیشنھادی و پرداختنی(۶)۴۴۶,٧۶٠۴٧٢,٩٧۴پیش پرداختھا

٣,٨۶۵,۵۴٠٢,٨٩۶,١٨١٣٣جمع بدھیھای جاری۴,٠٩١,٠۶۵٣,١١۴,۶۴٣٣١جمع داراییھای جاری

--٠٠حسابھا و اسناد پرداختنی بلند مدت٣١٣١٠سرمایه گذاریھای بلند مدت

--٠٠تسھیالت مالی دریافتی بلند مدت(٢)۵٢,۶١٠۵٣,٩۴۵داراییھای ثابت پس از کسر استھالک

۴,۴۶۶٣,٣٩٣٣٢ذخیره مزایای پایان خدمت۴,۴۶٣٣,٩٧٧١٢داراییھای نامشھود

۴,۴۶۶٣,٣٩٣٣٢جمع بدھیھای غیر جاری١,٩٠۶,٢١٠١,٨٠۴,١۴٣۶حسابھا و اسناد دریافتنی تجاری(بلند مدت)

٣,٨٧٠,٠٠۶٢,٨٩٩,۵٧۴٣٣جمع بدھیھای جاری و غیر جاری--٠٠پیش پرداختھای سرمایه ای

حقوق صاحبان سھام٣٠,٠٠٠٣٠,٠٠٠٠سایر داراییھا

١,۵٠٠,٠٠٠١,۵٠٠,٠٠٠٠سرمایه

--٠٠صرف سھام

--٠٠وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه

--٠٠سھام خزانه

۵٣,۴۴٩۴٨,٠٨٨١١اندوخته قانونی

--٠٠اندوخته طرح و توسعه

۶۶٠,٩٢۴۵۵٩,٠٧٧١٨سود (زیان) انباشته



٢,٢١۴,٣٧٣٢,١٠٧,١۶۵۵جمع حقوق صاحبان سھام١,٩٩٣,٣١۴١,٨٩٢,٠٩۶۵جمع داراییھای غیر جاری

۶,٠٨۴,٣٧٩۵,٠٠۶,٧٣٩٢٢جمع بدھیھا و حقوق صاحبان سھام۶,٠٨۴,٣٧٩۵,٠٠۶,٧٣٩٢٢جمع داراییھا

صورت سود و زیان

شرح

واقعی
دوره منتھی به 
١۴٠٠/٠٣/٣١

(حسابرسی نشده)

واقعی
دوره منتھی به 
١٣٩٩/٠٣/٣١

(حسابرسی شده)

درصد
تغییرات

واقعی
سال مالی منتھی به

١٣٩٩/١٢/٣٠
(حسابرسی شده)

١۴٠٠/٠٣/٣١١٣٩٩/٠٣/٣١١٣٩٩/١٢/٣٠دوره منتھی به

٢۵۵,٢٩٧٧٣,٣٢۴٢۴٨١,١۴٩,٨٠۵درآمد حاصل از عملیات لیزینگ

(۶۴۶,٠۶١)٧۶٠(١۶,٩٨١)(١۴۶,٠٠۴)ھزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ

١٠٩,٢٩٣۵۶,٣۴٣٩۴۵٠٣,٧۴۴سود (زيان) ناخالص

(١٢١,۴٨٣)٩٣(١٩,٢٩٠)(٣٧,١٨۵)ھزینه ھای عمومی, اداری و تشکیالتی

(۵۴,۶۵٣)٢١٢٢۶٧١۵خالص سایر درآمدھا (ھزینه ھا) ی عملیاتی

٧٢,٣٢٠٣٧,٠٧٩٩۵٣٢٧,۶٠٨سود (زیان) عملیاتی

٠--٠٠ھزینه ھای مالی

٠--٠٠درآمد حاصل از سرمایه گذاریھا

٢۴٣,٢٢٩(٣٩)۴٩,٣۵٢٨١,۵٢۴خالص درآمد (ھزینه) ھای متفرقه

١٢١,۶٧٢١١٨,۶٠٣٣۵٧٠,٨٣٧سود (زیان) قبل از اقالم غیر مترقبه, اثرات انباشته تغییر در اصول و روشھای حسابداری

٠--٠٠اقالم غیر مترقبه، اثرات انباشته تغییر در اصول و روشھای حسابداری و مالیات

١٢١,۶٧٢١١٨,۶٠٣٣۵٧٠,٨٣٧سود (زیان) قبل از کسر مالیات

(۶۵,۴٨٠)٩۵(٧,۴١۶)(١۴,۴۶۴)مالیات

۵٠۵,٣۵٧(۴)١٠٧,٢٠٨١١١,١٨٧سود (زیان) خالص پس از کسر مالیات

۵۵٩,٠٧٧١۵٨,٩٨٨٢۵٢١۵٨,٩٨٨سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی

٠--٠٠تعدیالت سنواتی

۵۵٩,٠٧٧١۵٨,٩٨٨٢۵٢١۵٨,٩٨٨سود (زیان) انباشته در ابتدای سال / دوره مالی - تعدیل شده

۶۶۶,٢٨۵٢٧٠,١٧۵١۴٧۶۶۴,٣۴۵سود قابل تخصیص

(٢۵,٢۶٨)(۴)(۵,۵۵٩)(۵,٣۶١)اندوخته قانونی

٠--٠٠اندوخته طرح و توسعه

٠--٠٠سایر اندوخته ھا

٠--٠٠کاھش (افزایش) سرمایه از محل زیان(سود) انباشته

(٨٠,٠٠٠)--٠٠سود سھام مصوب مجمع

۶۶٠,٩٢۴٢۶۴,۶١۶١۵٠۵۵٩,٠٧٧سود انباشته در پایان دوره مالی

٣٣٧(۴)٧١٧۴سود ھر سھم پس از کسر مالیات

١,۵٠٠,٠٠٠١,۵٠٠,٠٠٠٠١,۵٠٠,٠٠٠سرمایه



صورت جریان وجوه نقد

مبالغ به میلیون ریال می باشد

واقعي دوره منتھي بهشرح
[object Object] ١۴٠٠/٠٣/٣١

واقعي دوره منتھي به
١٣٩٩/٠٣/٣١

درصد
تغییرات

واقعي دوره منتھي به
١٣٩٩/١٢/٣٠

حسابرسی شدهحسابرسی شده

فعالیت ھاي عملیاتي

جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعالیت ھاي
عملیاتي- عادي

١,٠٢١,۴٨۴(٨٣,٨٣٣)--(٧٧١,١٧۴)

جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعالیت ھاي
عملیاتي- استثنايي

٠٠٠٠

(٧٧١,١٧۴)--(٨٣,٨٣٣)١,٠٢١,۴٨۴جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعالیت ھاي عملیاتي

بازده سرمايه گذاري ھا و سود پرداختي بابت تأمین مالي

٢٣٨,۶٢٠(٣٩.۶٣)۴٩,٣۵٣٨١,٧۴۵سود سھام دريافتي

٠٠٠٠سود پرداختي بابت استقراض

٠٠٠٠سود دريافتي بابت ساير سرمايه گذاري ھا

٠٠٠٠سود سھام پرداختي

جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از بازده
سرمايه گذاري ھا و سود پرداختي بابت تأمین مالي

۴٩,٣۵٣٨١,٧۴۵(٣٩.۶٣)٢٣٨,۶٢٠

مالیات بر درآمد

(١٩,۴۴٠)٠٠٠مالیات بر درآمد پرداختي

فعالیت ھاي سرمايه گذاري

٠٠٠٠وجوه دريافتي بابت فروش دارايي ھاي ثابت مشھود

(١۵,۶۵١)(٩٨.۵٣)(٨٨۵)(١٣)وجوه پرداختي بابت خريد دارايي ھاي ثابت مشھود



واقعي دوره منتھي بهشرح
[object Object] ١۴٠٠/٠٣/٣١

واقعي دوره منتھي به
١٣٩٩/٠٣/٣١

درصد
تغییرات

واقعي دوره منتھي به
١٣٩٩/١٢/٣٠

حسابرسی شدهحسابرسی شده

٠٠٠٠وجوه دريافتي بابت فروش دارايي ھاي نامشھود

(٣,١٧٣)٢٧.٩١(۶۴۵)(٨٢۵)وجوه پرداختي بابت خريد دارايي ھاي نامشھود 

٠٠٠٠وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه گذاري ھاي بلندمدت

٠٠٠٠تسھیالت اعطايي به اشخاص

٠٠٠٠استرداد تسھیالت اعطايي به اشخاص

٠٠٠٠وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه گذاري ھاي بلندمدت

٨٨٣,۴۶٩--٠۴١۶,٢٩٩وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه گذاري ھاي کوتاه مدت

(٧١٨,٩۵٢)١١٣.۴٣(۴٩۴,٧١۵)(١,٠۵۵,٨۶٠)وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه گذاري ھاي کوتاه مدت

٠٠٠٠وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه گذاري  در امالک

٠٠٠٠وجوه پرداختي بابت خريد سرمايه گذاري در امالک

جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعالیت ھاي
سرمايه گذاري

(١,٠۵۶,۶٩٨)(٧٩,٩۴۶)١,٢٢١.٧۶١۴۵,۶٩٣

(۴٠۶,٣٠١)--(٨٢,٠٣۴)١۴,١٣٩جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت ھاي تأمین مالي

فعالیت ھاي تأمین مالي

۵٠٠,٠٠٠--٠۵٠٠,٠٠٠وجوه دريافتي حاصل از افزايش سرمايه

٠٠٠٠وجوه دريافتي بابت فروش سھام خزانه

٠٠٠٠وجوه پرداختي بابت خريد سھام خزانه

٠٠٠٠وجوه دريافتي حاصل از استقراض

٠٠٠٠بازپرداخت اصل استقراض

جريان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشي از فعالیت ھاي تأمین
مالي

٠۵٠٠,٠٠٠--۵٠٠,٠٠٠

٩٣,۶٩٩(٩۶.۶٢)١۴,١٣٩۴١٧,٩۶۶خالص افزايش (کاھش) در موجودي نقد

١۴٠,٠٠۴۴۶,٣٠۵٢٠٢.٣۵۴۶,٣٠۵موجودي نقد در ابتداي دوره

٠٠٠٠تآثیر تغییرات نرخ ارز

١۴٠,٠٠۴(۶۶.٨)١۵۴,١۴٣۴۶۴,٢٧١موجودي نقد در پايان دوره



واقعي دوره منتھي بهشرح
[object Object] ١۴٠٠/٠٣/٣١

واقعي دوره منتھي به
١٣٩٩/٠٣/٣١

درصد
تغییرات

واقعي دوره منتھي به
١٣٩٩/١٢/٣٠

حسابرسی شدهحسابرسی شده

٠٠٠٠مبادالت غیرنقدي

در صورت تغییر اطالعات واقعي دوره منتھي به ١۴٠٠/٠٣/٣١ داليل تغییرات را در بخش زير وارد نمايید

در صورت تغییر اطالعات واقعي دوره منتھي به ١٣٩٩/٠٣/٣١ داليل تغییرات را در بخش زير وارد نمايید

در صورت تغییر اطالعات واقعي دوره منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠ داليل تغییرات را در بخش زير وارد نمايید

اطالعات اين فرم گزيده اي از اطالعات گزارش تفسیري مديريت مي باشد که ھیئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطالعات شرکتھاي ثبت شده نزد سازمان
موظف به ارائه آن در پیوست اين اطالعیه مي باشد و اين اطالعات جايگزين گزارش مذکور نیست.

صورت منابع

برآورد دوره ٩ ماھه منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩دوره ٣ ماھه منتھي به ١۴٠٠/٠٣/٣١سال مالي منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠شرح منابع

۴,٢٣٢,٠٠٠١,٧۵٠,٠٠٠۵٠٠,٠٠٠تسھیالت بانکي

۶,٣٧۵١,٠۵۴٠پیش دريافت ھا

١,۴١٣,۴۴۶۶٠٠,۶٠٢٢,٨٩٩,۵١٨وصول اقساط (اصل و فرع)

٠٠٠انتشار اوراق بدھي

۵٠٠,٠٠٠٠٠افزايش سرمايه

٣٩٧,٣٣٨۴۵٣,٢٣٧٧۶۶,۶۶٧ساير

۶,۵۴٩,١۵٩٢,٨٠۴,٨٩٣۴,١۶۶,١٨۵جمع منابع

صورت مصارف

برآورد دوره ٩ ماھه منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩دوره ٣ ماھه منتھي به ١۴٠٠/٠٣/٣١سال مالي منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠شرح مصارف

۴,١٢٧,۴١٠٣٨٣,۶۶۵٣,٢٢٢,٨۶٧پرداخت بابت عملیات لیزينگ

٣۴۵,٩٩۶٢۶,٢١۴٠پیش پرداختھا

١,٩٨٢,٠۵۴٧۵٠,٠٠٠۶۴۶,٢۵٠پرداخت اصل و فرع تسھیالت بانکي

٠٠٠بازپرداخت اوراق بدھي

٠٠١٠٠,٠٠٠پرداخت سود سھام



برآورد دوره ٩ ماھه منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩دوره ٣ ماھه منتھي به ١۴٠٠/٠٣/٣١سال مالي منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠شرح مصارف

٠١,۶٣٠,٨٧۶١٨٨,۵۶١ساير

۶,۴۵۵,۴۶٠٢,٧٩٠,٧۵۵۴,١۵٧,۶٧٨جمع مصارف

اھداف و راھبردھای آتی مدیریت در خصوص منابع و مصارف

منابع : دریافت اقساط مشتریان از محل اعطای تسھیالت پرداختی - دریافت تسھیالت از بانکھا -افزایش سرمایه - سایر دریافتی ھا . مصارف : اعطای تسھیالت به متقاضیان - پرداخت اصل و
فرع تسھیالت دریافتی از بانک ھا - سایر پرداختی ھا

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مبالغ به میلیون ریال

نرخمحل تامین
سود

مانده اول دوره تسھیالت ارزي
و ريالي (میلیون لایر)

مانده پايان دوره بهمانده پايان دوره (اصل و فرع)
تفکیک سررسید

مبلغ ھزينه
مالي طي

دوره

ساير
توضیحات ارزيريالي

نوع
ارز

مبلغ
ارزي

معادل ريالي
تسھیالت ارزي

کوتاه
مدت

بلند مدت

٠٢,۶٢٣,٣۴۶٠٠٠٠٠٠تسھیالت دريافتي از بانکھا

٠٠٣,۵۴۶,٢١٢٠٠٣,۵۴۶,٢١٢٠٠تسھیالت دریافتی از بانکھا

٠٠٠٠٠٠٠٠تسھیالت دریافتی از بانکھا

تسھیالت تسويه شده از ابتداي
سال مالي تا پايان دوره

٠٠

٢,۶٢٣,٣۴۶٣,۵۴۶,٢١٢٠٣,۵۴۶,٢١٢٠٠جمع

انتقال به
دارايي

ھزينه مالي
دوره

٠

برآورد شرکت از برنامه ھای تامین مالی و تغییرات ھزینه ھای مالی شرکت

١- وصول اقساط - دریافت تسھیالتدوره ٩ ماھه منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩

«جمالت آينده نگر نشان دھنده انتظارات، باورھا يا پیش بیني ھاي جاري از رويدادھا و عملکرد مالي است. اين جمالت در معرض ريسک ھا، عدم قطعیت ھا و مفروضات غیرقطعي قرار دارند.
بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»



اطالعات اين فرم گزيده اي از اطالعات گزارش تفسیري مديريت مي باشد که ھیئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطالعات شرکتھاي ثبت شده نزد سازمان
موظف به ارائه آن در پیوست اين اطالعیه مي باشد و اين اطالعات جايگزين گزارش مذکور نیست.

مانده تسھیالت اعطایی و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

جمعمشکوک الوصولمعوقسررسید گذشتهجاريشرح

در تاريخ
١٣٩٩/١٢/٣٠

در تاريخ
١۴٠٠/٠٣/٣١

در تاريخ
١٣٩٩/١٢/٣٠

در تاريخ
١۴٠٠/٠٣/٣١

در تاريخ
١٣٩٩/١٢/٣٠

در تاريخ
١۴٠٠/٠٣/٣١

در تاريخ
١٣٩٩/١٢/٣٠

در تاريخ
١۴٠٠/٠٣/٣١

در تاريخ
١٣٩٩/١٢/٣٠

در تاريخ
١۴٠٠/٠٣/٣١

تسھیالت
اعطايي

۴,٨٧١,٨٨۴۴,٨٧٠,٨٩٧٣۵,٠۶٨۴٢,٠٨١۵١,٧٠٠۶٢,٠۴٠٩۴,٣٢٧٩۴,٣٢٧۵,٠۵٢,٩٧٩۵,٠۶٩,٣۴۵

کسر مي
شود:

سود
سالھاي

آتي

١,١٨۴,٧٣٨١,١٧٩,٨۴٣٠٠٠٠٠٠١,١٨۴,٧٣٨١,١٧٩,٨۴٣

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ساير

مانده
تسھیالت
پايان دوره

٣,۶٨٧,١۴۶٣,۶٩١,٠۵۴٣۵,٠۶٨۴٢,٠٨١۵١,٧٠٠۶٢,٠۴٠٩۴,٣٢٧٩۴,٣٢٧٣,٨۶٨,٢۴١٣,٨٨٩,۵٠٢

ارزش
وثايق

دريافتي

٠٠٠٠٠٠٠٠

مانده
مبناي

محاسبه
ذخیره

اختصاصي

٠٠٠٠٠٠٠٠

ضريب
مبناي

احتساب
ذخیره

اختصاصي
(درصد)

١٠١٠٢٠٢٠۵٠۵٠



جمعمشکوک الوصولمعوقسررسید گذشتهجاريشرح

در تاريخ
١٣٩٩/١٢/٣٠

در تاريخ
١۴٠٠/٠٣/٣١

در تاريخ
١٣٩٩/١٢/٣٠

در تاريخ
١۴٠٠/٠٣/٣١

در تاريخ
١٣٩٩/١٢/٣٠

در تاريخ
١۴٠٠/٠٣/٣١

در تاريخ
١٣٩٩/١٢/٣٠

در تاريخ
١۴٠٠/٠٣/٣١

در تاريخ
١٣٩٩/١٢/٣٠

در تاريخ
١۴٠٠/٠٣/٣١

ذخیره
اختصاصي

مطالبات
مشکوک

الوصول

٠٠٠٠٣٨,٣٠۵٣٨,٣٠۵٣٨,٣٠۵٣٨,٣٠۵

مانده
مبناي

محاسبه
ذخیره

عمومي

٣,۶٨٧,١۴۶٣,۶٩١,٠۵۴٣۵,٠۶٨۴٢,٠٨١۵١,٧٠٠۶٢,٠۴٠۵۶,٠٢٢۵۶,٠٢٢٣,٨٢٩,٩٣۶٣,٨۵١,١٩٧

ذخیره
عمومي
مطالبات
مشکوک

الوصول

۵۵,٢۶٢۵۵,٢۶٢۵٢۶۵٢۶٧٧۶٧٧۶١۶١١۶١۵۶,٧٢۵۵۶,٧٢۵

٣,۶٣١,٨٨۴٣,۶٣۵,٧٩٢٣۴,۵۴٢۴١,۵۵۵۵٠,٩٢۴۶١,٢۶۴۵۵,٨۶١۵۵,٨۶١٣,٧٧٣,٢١١٣,٧٩۴,۴٧٢جمع

برآورد شرکت از تغییرات نرخ تسھیالت اعطایی و نرخ تامین مالی و نحوه تامین مالی

دوره ٩ ماھه منتھي به
١۴٠٠/١٢/٢٩

باتوجه به تعیین نرخ اعطای تسھیالت توسط بانک مرکزی ج . ا . ا تصمیم ھرگونه کاھش یا افزایش توسط بانک مذکور اتخاذ می گردد و تسھیالت اعطایی با
ھمان نرخ قبلی ٢١% لحاظ می شود.

وضعیت کارکنان

برآورد ١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠٣/٣١١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

٣۵٣٠٣٣تعداد پرسنل شرکت

٠٠٠تعداد شعب

«جمالت آينده نگر نشان دھنده انتظارات، باورھا يا پیش بیني ھاي جاري از رويدادھا و عملکرد مالي است. اين جمالت در معرض ريسک ھا، عدم قطعیت ھا و مفروضات غیرقطعي قرار دارند.
بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطالعات اين فرم گزيده اي از اطالعات گزارش تفسیري مديريت مي باشد که ھیئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطالعات شرکتھاي ثبت شده نزد سازمان
موظف به ارائه آن در پیوست اين اطالعیه مي باشد و اين اطالعات جايگزين گزارش مذکور نیست.



وضعیت ارزی

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠٣/٣١نوع ارزشرح

مبلغ رياليمبلغ ارزيمبلغ رياليمبلغ ارزي

برآورد شرکت از تغییرات ھزینه ھای عمومی ، اداری ، تشکیالتی

متناسب با نرخ تورم و ھمچنین مطابق برنامه ھای مصوب شرکت افزایش می یابد.دوره ٩ ماھه منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩

سایر درآمدھای عملیاتی

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠٣/٣١شرح

٢١٢(۵۴,۶۵٣)ساير درآمدھاي عملیاتي

٢١٢(۵۴,۶۵٣)جمع

سایر ھزینه ھای عملیاتی

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠٣/٣١شرح

٠٠جمع

تشریح وضعیت شرکتھای سرمایه پذیر

دوره ٣ ماھه منتھي بهسال مالي منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠نام شرکت
١۴٠٠/٠٣/٣١

تشريح آخرين وضعیت و برنامه ھاي
آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير

درصد
مالکیت

بھاي
تمام
شده

سال مالي
شرکت سرمايه

پذير

درآمد سرمايه
گذاري - میلیون

لایر

درصد
مالکیت

بھاي
تمام
شده

درآمد سرمايه
گذاري - میلیون

لایر

سرمايه گذاري بانک
کار آفرين

٠٢٨٠٠٢٨٠

٠٢٠٠٢٠صرافي کارآفرين

امین اعتماد کار
آفرين

٠١٠٠١٠

توسعه تجارت امید
کار آفرين

٠٠٠٠٠٠



دوره ٣ ماھه منتھي بهسال مالي منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠نام شرکت
١۴٠٠/٠٣/٣١

تشريح آخرين وضعیت و برنامه ھاي
آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير

درصد
مالکیت

بھاي
تمام
شده

سال مالي
شرکت سرمايه

پذير

درآمد سرمايه
گذاري - میلیون

لایر

درصد
مالکیت

بھاي
تمام
شده

درآمد سرمايه
گذاري - میلیون

لایر

کارگزاري بانک
کارآفرين

٠٠٠٠٠٠

٠٠٠٠٠٠ابنیه گستر کارآفرين

متانول ستاره شرق
منطقه آزاد چابھار

٠٠٠٠٠٠

توسعه فناوري نگاه
فرداي کارآفرين

٠٠٠٠٠٠

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ھا

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠٣/٣١شرح

٠٠جمع

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی - اقالم متفرقه

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠٣/٣١شرح

٢۴٣,٢٢٩۴٩,٣۵٢ساير درآمدھا و ھزينه ھاي غیر عملیاتي -اقالم متفرقه

٢۴٣,٢٢٩۴٩,٣۵٢جمع

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان
سال مالي گذشته

سود سھام پیشنھادي ھیئت
مديره در سال مالي گذشته

مبلغ سود خالص
سال مالي گذشته

سود سھام مصوب
مجمع سال مالي گذشته

پیشنھاد ھیئت مديره درخصوص درصد
تقسیم سود سال مالي جاري

۵۵٩,٠٧٧٢۴٧,۵٠٠۵٠۵,٣۵٧٢۴٧,۵٠٠١٠

سایر برنامه ھای با اھمیت شرکت

دوره ٩ ماھه منتھي به
١۴٠٠/١٢/٢٩

اعطای تسھیالت به مشتریان که در برنامه اھداف سال ١۴٠٠ این شرکت پیش بینی شده است. توضیحات تکمیلی در گزارش تفسیری مدیریت به پیوست
اعالم گردیده است.



سایر توضیحات با اھمیت

«جمالت آينده نگر نشان دھنده انتظارات، باورھا يا پیش بیني ھاي جاري از رويدادھا و عملکرد مالي است. اين جمالت در معرض ريسک ھا، عدم قطعیت ھا و مفروضات غیرقطعي قرار دارند.
بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»


