
اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای
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پذيرفته شده در بورس تھرانوضعیت ناشر:1400/12/29سال مالی منتھی به:

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی

لیزينگ کار آفرينبه ھیئت مدیره

بند مقدمه

 
                            1. صورت وضعیت مالي شرکت لیزينگ کارآفرين (سھامي   عام) در تاريخ 31 شھريور ماه 1400 و صورتھاي سود و زيان، تغییرات در حقوق مالکانه و 

جريانھاي نقدي شرکت براي دوره مالي شش  ماھه منتھي به تاريخ مزبور، ھمراه با يادداشتھاي توضیحي 1 تا 34 پیوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته 
است. مسئولیت صورتھاي مالي میان دوره اي با ھیأت  مديره شرکت است. مسئولیت اين مؤسسه، بیان نتیجه گیري درباره صورتھاي مالي ياد شده براساس بررسي 

اجمالي انجام شده، است. 
                        

بند دامنه بررسی اجمالی

 
                            2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطالعات مالي میان دوره اي شامل 
پرس و جو، عمدتا   از مسئولین امور مالي و حسابداري و بکارگیري روشھاي تحلیلي و ساير روشھاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از 

حسابرسي صورتھاي مالي است و در نتیجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمینان يابد از ھمه موضوعات مھمي که معموال  در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه 
مي شود و از اين رو، اظھارنظر حسابرسي ارايه نمي کند. 

                        



نتیجه گیری

 
  .3                            

 
بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارايه مطلوب صورتھاي مالي ياد شده در باال، از تمام جنبه ھاي با اھمیت طبق 

استانداردھاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.  
 
 

 
                        

تاکید بر مطالب خاص

 
                            4. مديريت شرکت جھت وصول بخشي از مطالبات مشکوک الوصول سنواتي اقدام به تملیک وثايق (از جمله امالک) در سنوات قبل نموده و تحت 

سرفصل ساير دارايیھا (يادداشت 1-16 صورتھاي مالي) انعکاس يافته است. پیگیريھاي مديريت درخصوص ملک مزبور بابت اقدامات حقوقي صورت گرفته توسط مشتري و 
راي صادره دادگاه به نفع ايشان تا تاريخ اين گزارش منجر به نتیجه نشده است. مضافا  مستندات مربوط به تمديد پوشش بیمه اي امالک مزبور به دلیل اتمام بیمه نامه به 

اين موسسه ارايه نشده است.
5. سرفصل پیش پرداختھا (يادداشت 1-17 صورتھاي مالي) شامل: (الف) مبلغ 168 میلیارد لایر مانده مطالبات از آقاي زاھدي در ارتباط با خريد تجھیزات ساختماني و (ب) 
مبلغ 73 میلیارد لایر (در تاريخ اين گزارش مبلغ 46 میلیارد لایر) مانده مطالبات از پايا تجارت کاسپین درخصوص خريد لوازم خانگي و تجھیزات برقي و الکترونیکي بوده که 
قرارداد خريد (مشارکت) با اشخاص مزبور به اتمام رسیده است. پیگیريھاي مديريت در مورد مطالبات از آقاي زاھدي منجر به واخواست چک تضمین دريافتي گرديده و در 

مورد مطالبات از شرکت پايا تجارت کاسپین اين مذاکرات جھت تسويه مانده مطالبات در جريان مي باشد.
6. وضعیت مالیات عملکرد، مالیات و عوارض بر ارزش افزوده، حق بیمه تامین اجتماعي و معامالت فصلي ماده 169 مکرر ق.م.م به تفصیل در يادداشتھاي 24، 3-33 و 33-4 

صورتھاي مالي انعکاس يافته است. در اين ارتباط (الف) مالیات عملکرد و مالیات و عوارض بر ارزش افزوده به ھمراه معامالت فصلي ماده 169 مکرر سال 1399 مورد 
رسیدگي قرار نگرفته (ب) حق بیمه تامین اجتماعي نیز براي سالھاي 1398 و 1399 مورد رسیدگي قرار نگرفته است. بنا به مراتب فوق، تعیین میزان قطعي بدھي ھاي 

فوق موکول به رسیدگي، اعالم نظر نھايي و صدور برگھاي قطعي مقامات ذيربط مي باشد.
 

                        



بندھای توضیحی

 
                            7. طي دوره مالي مورد گزارش، با توجه به انتقال عملیات لیزينگ از سیستم پارسیان به سیستم مانا، اين سیستم داراي برخي نواقص از جمله 

تھیه و ارايه برخي از اطالعات تطبیق عملیات لیزينگ با سیستم حسابداري، محاسبه و شناسايي سود تسھیالت اعطايي و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و ... 
مي باشد که پیگیريھاي مديريت جھت ارتقاي سیستم نرم افزاري مزبور در جريان مي باشد.

 
                        

گزارش در مورد سایر اطالعات

 
                            8. مسئولیت "ساير اطالعات" با ھیات مديره شرکت است. " ساير اطالعات " شامل اطالعات موجود در گزارش تفسیري مديريت است.  

نتیجه گیري اين موسسه نسبت به صورتھاي مالي، در بر گیرنده نتیجه گیري نسبت به " ساير اطالعات " نیست و نسبت به آن ھیچ نوع اطمیناني اظھار نمي شود.  
در ارتباط با بررسي اجمالي صورتھاي مالي، مسئولیت اين موسسه مطالعه "ساير اطالعات " به منظور شناسايي مغايرتھاي با اھمیت آن به صورتھاي مالي يا با اطالعات 
کسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف ھاي با اھمیت است. در صورتیکه اين موسسه به اين نتیجه برسد که تحريف با اھمیتي در " ساير اطالعات " وجود دارد، 

بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص، نکته قابل گزارشي وجود ندارد.
 

                        



سایر موارد

 
                            9. ضوابط و مقررات وضع شده درخصوص دستورالعمل اجرايي افشاي اطالعات شرکتھاي پذيرفته شده در بورس و اوراق بھادار، به شرح زير رعايت 

نشده است: 
-افشاي صورتجلسه مجمع عمومي سال قبل مورد تايید ھیات ريیسه، با تاخیر به سازمان بورس ارسال گرديده. 

-افشاي تغییر در ترکیب يکي از اعضاي ھیات مديره به سازمان بورس ارسال نشده. 
-ارايه صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه به مرجع ثبت شرکتھا حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشکیل مجمع و افشاي صورتجلسه مزبور حداکثر ظرف يک 

ھفته پس از ابالغ ثبت در مرجع ثبت شرکتھا.   
-انجام عملیات بازارگرداني توسط بازارگردان مطابق با قرارداد منعقده.  

-سود تقسیمي مصوب مجمع سال مالي قبل، به داليلي خارج از اختیار مديريت طبق برنامه زمان بندي اعالم شده، پرداخت نشده.  
-مفاد دستورالعمل قابل اجراي حاکمیت شرکتي ابالغي مورخ 12/08/1397 سازمان بورس و اوراق بھادار با در نظر گرفتن ابالغیه ھاي بعدي آن

10. در ارتباط با دستورالعمل اجرايي تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکتھاي لیزينگ (واسپاري) مصوب دي ماه 1395 شوراي پول و اعتبار در مواردي به شرح زير انجام 
نیافته که ادامه پیگیريھاي مديريت شرکت در جھت تطبیق با دستورالعمل مربوطه در جريان مي باشد:  

-تايید صالحیت فردي و تخصصي نمايندگان اعضاي حقوقي ھیات مديره انتخابي در جلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 07/04/1400 (ماده 8 دستورالعمل).  
-تخصیص ھمواره حداقل 85 درصد از منابع در اختیار به عملیات لیزينگ و پیش پرداخت تھیه کاالھاي موضوع عملیات لیزينگ (ماده 42 دستورالعمل). الزم به توضیح است 
که به شرح يادداشت 1-17 صورتھاي مالي، بخشي از پیش پرداخت خريد تھیه کاالھا در چارچوب قراردادھا و تفاھم  نامه ھاي تنظیمي نھايتا  منجر به عملیات لیزينگ 

نشده است. 
-وضعیت مجموع مانده تسھیالت اعطايي به ھر مشتري معادل 5 درصد مجموع حقوق صاحبان سھام در زمانھاي اعطاي تسھیالت بر اساس آخرين صورتھاي مالي 

حسابرسي و بررسي اجمالي شده (ماده 43 دستورالعمل).  
-به شرح يادداشتھاي 1-1 و 2-1 صورتھاي مالي، پیگیريھاي مديريت درخصوص تغییر آدرس دفتر مرکزي شرکت و تمديد اجازه نامه فعالیت از سوي بانک مرکزي در دست 

اقدام مي باشد (مفاد ماده ھاي 27 و 30 دستورالعمل).
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ترازنامه

شرح
پایان عملکرد

واقعی منتھی به
١۴٠٠/٠۶/٣١

پایان سال مالی
قبل

١٣٩٩/١٢/٣٠

درصد
تغییرات

شرح

پایان عملکرد
واقعی

منتھی به
١۴٠٠/٠۶/٣١

پایان سال
مالی قبل

١٣٩٩/١٢/٣٠

درصد
تغییرات

بدھی ھادارایی ھا

٨٣,۴٧١٣٨,٣٨٩١١٧حسابھا و اسناد پرداختنی تجاری٣٨۴,٨۴٠١۴٠,٠٠۴١٧۵موجودی نقد

(٧۶)١٨,٨٠٢٧٨,٨٧٩سایر حسابھا و اسناد پرداختنی١,۴٣٩,٣٨٩٣٩۵,۶٨٣٢۶۴سرمایه گذاریھای کوتاه مدت

٨۵,۴٠٣٨٣,۶٣٨٢بدھی به شرکتھای گروه و وابسته(۵)٩٩,٠٠۴١٠۴,٧٣۵طلب از شرکتھای گروه و شرکتھای وابسته

(۶٣)٢,۴١٣۶,۴۴٩پیش دریافتھا(١٠)١,٨٠٩,۴٣٧٢,٠٠١,٢۴۶حصه جاری حسابھا و اسناد دریافتنی تجاری

(٨٢)١٢,٠۴٠۶۵,۴٨٠ذخیره مالیات بر درآمد(١۵)٨,٢٩٣٩,٧٢٧سایر حسابھا و اسناد دریافتنی

٣,۵٩٢,٩٠٣٢,۶٢٣,٣۴۶٣٧حصه جاری تسھیالت مالی دریافتی--٠٠موجودی مواد و کاال

--٢۴٧,۴٩٩٠سود سھام پیشنھادی و پرداختنی(۶)۴۴۶,٢١۶۴٧٢,٩٧۴پیش پرداختھا

۴,٠۴٢,۵٣١٢,٨٩۶,١٨١۴٠جمع بدھیھای جاری۴,١٨٧,١٧٩٣,١٢۴,٣۶٩٣۴جمع داراییھای جاری

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

--٠٠تسھیالت مالی دریافتی بلند مدت(١)۵٣,۵۶٧۵٣,٩۴۵داراییھای ثابت پس از کسر استھالک

۴,٢٨۴٣,٣٩٣٢۶ذخیره مزایای پایان خدمت۴,٣۶٣٣,٩٧٧١٠داراییھای نامشھود

۴,٢٨۴٣,٣٩٣٢۶جمع بدھیھای غیر جاری١,٨٠۵,٧٣٠١,٧٩۴,۴١٧١حسابھا و اسناد دریافتنی تجاری(بلند مدت)

۴,٠۴۶,٨١۵٢,٨٩٩,۵٧۴۴٠جمع 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

۵۶,٨٠٨۴٨,٠٨٨١٨اندوخته قانونی

--٠٠اندوخته طرح و توسعه

(١۵)۴٧٧,٢۴٧۵۵٩,٠٧٧سود (زیان) انباشته

(٣)٢,٠٣۴,٠۵۵٢,١٠٧,١۶۵جمع حقوق صاحبان سھام١,٨٩٣,۶٩١١,٨٨٢,٣٧٠١جمع داراییھای غیر جاری

۶,٠٨٠,٨٧٠۵,٠٠۶,٧٣٩٢١جمع بدھیھا و حقوق صاحبان سھام۶,٠٨٠,٨٧٠۵,٠٠۶,٧٣٩٢١جمع داراییھا

صورت سود و زیان

شرح

واقعی
دوره منتھی به 
١۴٠٠/٠۶/٣١

(حسابرسی شده)

واقعی
دوره منتھی به 
١٣٩٩/٠۶/٣١

(حسابرسی شده)

درصد
تغییرات

واقعی
سال مالی منتھی به

١٣٩٩/١٢/٣٠
(حسابرسی شده)

١۴٠٠/٠۶/٣١١٣٩٩/٠۶/٣١١٣٩٩/١٢/٣٠دوره منتھی به

۴٧٨,۴۵۶۴٢٨,۶۶٩١٢١,١۴٩,٨٠۵درآمد حاصل از عملیات لیزینگ

(۶۴۶,٠۶١)۵٠(٢١٢,۵٧۴)(٣١٨,۴٨١)ھزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ

۵٠٣,٧۴۴(٢۶)١۵٩,٩٧۵٢١۶,٠٩۵سود (زيان) ناخالص

(١٢١,۴٨٣)۴٢(۵٢,٠١٩)(٧٣,٨٢۴)ھزینه ھای عمومی, اداری و تشکیالتی

(۵۴,۶۵٣)(٧٩)(۴۴,٩٣٢)(٩,۴۶٧)خالص سایر درآمدھا (ھزینه ھا) ی عملیاتی

٣٢٧,۶٠٨(٣۶)٧۶,۶٨۴١١٩,١۴۴سود (زیان) عملیاتی

٠--٠٠ھزینه ھای مالی

٠--٠٠درآمد حاصل از سرمایه گذاریھا

٢۴٣,٢٢٩(٣۵)١٢٢,۴٩۶١٨٩,۵۴٢خالص درآمد (ھزینه) ھای متفرقه

۵٧٠,٨٣٧(٣۵)١٩٩,١٨٠٣٠٨,۶٨۶سود (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

۵٧٠,٨٣٧(٣۵)١٩٩,١٨٠٣٠٨,۶٨۶سود (زیان) قبل از کسر مالیات

(۶۵,۴٨٠)(١٧)(٢٩,٧٣۴)(٢۴,٧٩١)مالیات

۵٠۵,٣۵٧(٣٧)١٧۴,٣٨٩٢٧٨,٩۵٢سود (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

٧٣٣,۴۶۶۴٣٧,٩۴٠۶٧۶۶۴,٣۴۵سود قابل تخصیص

(٢۵,٢۶٨)(٣٧)(١٣,٩۴٨)(٨,٧١٩)اندوخته قانونی

٠--٠٠اندوخته طرح و توسعه

٠--٠٠سایر اندوخته ھا

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

(٨٠,٠٠٠)٢٠٩(٨٠,٠٠٠)(٢۴٧,۵٠٠)سود سھام مصوب مجمع

۴٧٧,٢۴٧٣۴٣,٩٩٢٣٩۵۵٩,٠٧٧سود انباشته در پایان دوره مالی



٣٣٧(٨٣)١١۶۶٩٧سود ھر سھم پس از کسر مالیات

١,۵٠٠,٠٠٠۴٠٠,٠٠٠٢٧۵١,۵٠٠,٠٠٠سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

مبالغ به میلیون ریال می باشد

واقعي دوره منتھي بهشرح
[object Object] ١۴٠٠/٠۶/٣١

واقعي دوره منتھي به
١٣٩٩/٠۶/٣١

واقعي دورهدرصد تغییرات
منتھي به

١٣٩٩/١٢/٣٠

حسابرسیحسابرسی شده
شده

فعالیت ھاي عملیاتي

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

١,١٩٨,۵٩۴(١,٢١۴,٢٨۵)--(٧٧١,١٧۴)

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

٠٠٠٠

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

١,١٩٨,۵٩۴(١,٢١۴,٢٨۵)--(٧٧١,١٧۴)

بازده سرمايه گذاري ھا و سود پرداختي بابت تأمین مالي

٢٣٨,۶٢٠(۴۵.٢٣۴)١٠٣,٨٠۴١٨٩,۵۴٢سود سھام دريافتي

٠٠٠٠سود پرداختي بابت استقراض

٠٠٠٠سود دريافتي بابت ساير سرمايه گذاري ھا

٠٠٠٠سود سھام پرداختي



واقعي دوره منتھي بهشرح
[object Object] ١۴٠٠/٠۶/٣١

واقعي دوره منتھي به
١٣٩٩/٠۶/٣١

واقعي دورهدرصد تغییرات
منتھي به

١٣٩٩/١٢/٣٠

حسابرسیحسابرسی شده
شده

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

١٠٣,٨٠۴١٨٩,۵۴٢(۴۵.٢٣۴)٢٣٨,۶٢٠

مالیات بر درآمد

(١٩,۴۴٠)--٠(٧٨,٢٣١)مالیات بر درآمد پرداختي

فعالیت ھاي سرمايه گذاري

٠٠٠٠وجوه دريافتي بابت فروش دارايي ھاي ثابت مشھود

(١۵,۶۵١)(۵١.۵٢٣)(۵,٠٢٣)(٢,۴٣۵)وجوه پرداختي بابت خريد دارايي ھاي ثابت مشھود

٠٠٠٠وجوه دريافتي بابت فروش دارايي ھاي نامشھود

(٣,١٧٣)(۶١.٠٧۴)(٢,٨١٣)(١,٠٩۵)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(١٠.٨٢٢)۴٩۵,۴٧۴۵۵۵,۶٠٠وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه گذاري ھاي کوتاه مدت

(٧١٨,٩۵٢)--٠(١,۴٧١,٢٧۵)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

(٩٧٩,٣٣١)۵۴٧,٧۶۴--١۴۵,۶٩٣

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

٢۴۴,٨٣۶(۴٧۶,٩٧٩)--(۴٠۶,٣٠١)

فعالیت ھاي تأمین مالي

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

٠٠٠٠وجوه دريافتي بابت فروش سھام خزانه



واقعي دوره منتھي بهشرح
[object Object] ١۴٠٠/٠۶/٣١

واقعي دوره منتھي به
١٣٩٩/٠۶/٣١

واقعي دورهدرصد تغییرات
منتھي به

١٣٩٩/١٢/٣٠

حسابرسیحسابرسی شده
شده

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

٢۴۴,٨٣۶٢٣,٠٢١٩۶٣.۵٣٣٢٩۵۶٨۶۵۴٧٩٣,۶٩٩خالص افزايش (کاھش) در موجودي نقد

١۴٠,٠٠۴۴۶,٣٠۵٢٠٢.٣۵١٧٩٧٨۶٢٠٠١٩۴۴۶,٣٠۵موجودي نقد در ابتداي دوره

٠٠٠٠تآثیر تغییرات نرخ ارز

٣٨۴,٨۴٠۶٩,٣٢۶۴۵۵.١١۶۴٠۶۵۴٢٩٩٩٧۵١۴٠,٠٠۴موجودي نقد در پايان دوره

٠٠٠٠مبادالت غیرنقدي

در صورت تغییر اطالعات واقعي دوره منتھي به ١۴٠٠/٠۶/٣١ داليل تغییرات را در بخش زير وارد نمايید

در صورت تغییر اطالعات واقعي دوره منتھي به ١٣٩٩/٠۶/٣١ 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 ۶ ماھه منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩دوره ۶ ماھه منتھي به ١۴٠٠/٠۶/٣١سال مالي منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠شرح منابع

۴,٢٣٢,٠٠٠٢,۵٠٠,٠٠٠۵٠٠,٠٠٠تسھیالت بانکي

۶,٣٧۵۴,٠٣۶٠پیش دريافت ھا

١,۴١٣,۴۴۶١,٢۵٣,٧۵۶٢,٢۴۶,٣۶۴وصول اقساط (اصل و فرع)

٠٠٠انتشار اوراق بدھي

۵٠٠,٠٠٠٠٠افزايش سرمايه



برآورد دوره ۶ ماھه منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩دوره ۶ ماھه منتھي به ١۴٠٠/٠۶/٣١سال مالي منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠شرح منابع

٣٩٧,٣٣٨٠٧۶۶,۶۶٧ساير

۶,۵۴٩,١۵٩٣,٧۵٧,٧٩٢٣,۵١٣,٠٣١جمع منابع

صورت مصارف

برآورد دوره ۶ ماھه منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩دوره ۶ ماھه منتھي به ١۴٠٠/٠۶/٣١سال مالي منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠شرح مصارف

۴,١٢٧,۴١٠۶٩٩,٠۵١٢,٩٠٧,۴٨١پرداخت بابت عملیات لیزينگ

٣۴۵,٩٩۶٢۶,٧۵٩٠پیش پرداختھا

١,٩٨٢,٠۵۴١,٧۴٨,۵۵٧٣۵٢,٣٠٧پرداخت اصل و فرع تسھیالت بانکي

٠٠٠بازپرداخت اوراق بدھي

٠٠١٠٠,٠٠٠پرداخت سود سھام

٠١,٠٣٨,۵٨٩١۴۴,٧٣۶ساير

۶,۴۵۵,۴۶٠٣,۵١٢,٩۵۶٣,۵٠۴,۵٢۴جمع 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

٠٠٣,۵٩٢,٩٠٣٠٠٣,۵٩٢,٩٠٣٠٠تسھیالت دریافتی از بانکھا

تسھیالت تسويه شده از ابتداي
سال مالي تا پايان دوره

٠٠



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

٢,۶٢٣,٣۴۶٣,۵٩٢,٩٠٣٠٣,۵٩٢,٩٠٣٠٠جمع

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 ۶ 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
١۴٠٠/٠۶/٣١

در تاريخ
١٣٩٩/١٢/٣٠

در تاريخ
١۴٠٠/٠۶/٣١

در تاريخ
١٣٩٩/١٢/٣٠

در تاريخ
١۴٠٠/٠۶/٣١

در تاريخ
١٣٩٩/١٢/٣٠

در تاريخ
١۴٠٠/٠۶/٣١

در تاريخ
١٣٩٩/١٢/٣٠

در تاريخ
١۴٠٠/٠۶/٣١

تسھیالت
اعطايي

۴,٨٧١,٨٨۴۴,٣٨٠,۵٣٨٣۵,٠۶٨١۵٣,٠٩٩۵١,٧٠٠١٠٧,٨١٣٩۴,٣٢٧٩٨,٣٩١۵,٠۵٢,٩٧٩۴,٧٣٩,٨۴١

کسر مي
شود:

سود
سالھاي

آتي

١,١٨۴,٧٣٨١,١١۵,١۴٩٠١۵۴٠۵,٨٨١٠٠١,١٨۴,٧٣٨١,١٢١,١٨۴

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ساير



جمعمشکوک الوصولمعوقسررسید گذشتهجاريشرح

در تاريخ
١٣٩٩/١٢/٣٠

در تاريخ
١۴٠٠/٠۶/٣١

در تاريخ
١٣٩٩/١٢/٣٠

در تاريخ
١۴٠٠/٠۶/٣١

در تاريخ
١٣٩٩/١٢/٣٠

در تاريخ
١۴٠٠/٠۶/٣١

در تاريخ
١٣٩٩/١٢/٣٠

در تاريخ
١۴٠٠/٠۶/٣١

در تاريخ
١٣٩٩/١٢/٣٠

در تاريخ
١۴٠٠/٠۶/٣١

مانده
تسھیالت
پايان دوره

٣,۶٨٧,١۴۶٣,٢۶۵,٣٨٩٣۵,٠۶٨١۵٢,٩۴۵۵١,٧٠٠١٠١,٩٣٢٩۴,٣٢٧٩٨,٣٩١٣,٨۶٨,٢۴١٣,۶١٨,۶۵٧

ارزش
وثايق

دريافتي

٠٠٠٠٠٠٠٠

مانده
مبناي

محاسبه
ذخیره

اختصاصي

٠٠٠٠٠٠٠٠

ضريب
مبناي

احتساب
ذخیره

اختصاصي
(درصد)

١٠١٠٢٠٢٠۵٠۵٠

ذخیره
اختصاصي

مطالبات
مشکوک

الوصول

٠٠٠٠٣٨,٣٠۵۴٨,۴۶۶٣٨,٣٠۵۴٨,۴۶۶

مانده
مبناي

محاسبه
ذخیره

عمومي

٣,۶٨٧,١۴۶٣,٢۶۵,٣٨٩٣۵,٠۶٨١۵٢,٩۴۵۵١,٧٠٠١٠١,٩٣٢۵۶,٠٢٢۴٩,٩٢۵٣,٨٢٩,٩٣۶٣,۵٧٠,١٩١



جمعمشکوک الوصولمعوقسررسید گذشتهجاريشرح

در تاريخ
١٣٩٩/١٢/٣٠

در تاريخ
١۴٠٠/٠۶/٣١

در تاريخ
١٣٩٩/١٢/٣٠

در تاريخ
١۴٠٠/٠۶/٣١

در تاريخ
١٣٩٩/١٢/٣٠

در تاريخ
١۴٠٠/٠۶/٣١

در تاريخ
١٣٩٩/١٢/٣٠

در تاريخ
١۴٠٠/٠۶/٣١

در تاريخ
١٣٩٩/١٢/٣٠

در تاريخ
١۴٠٠/٠۶/٣١

ذخیره
عمومي
مطالبات
مشکوک

الوصول

۵۵,٢۶٢۵۵,٢۶٢۵٢۶۵٢۶٧٧۶٧٧۶١۶١٠۵۶,٧٢۵۵۶,۵۶۴

٣,۶٣١,٨٨۴٣,٢١٠,١٢٧٣۴,۵۴٢١۵٢,۴١٩۵٠,٩٢۴١٠١,١۵۶۵۵,٨۶١۴٩,٩٢۵٣,٧٧٣,٢١١٣,۵١٣,۶٢٧جمع

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

دوره ۶ 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 ١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠۶/٣١١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

٣۵٣۴٣۴تعداد 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

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠۶/٣١نوع 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 ۶ ماھه منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩

سایر درآمدھای عملیاتی



١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠۶/٣١شرح ١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠۶/٣١شرح

(٩,۴۶٧)(۵۴,۶۵٣)ساير درآمدھاي عملیاتي

(٩,۴۶٧)(۵۴,۶۵٣)جمع

سایر ھزینه ھای عملیاتی

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠۶/٣١شرح

٠٠جمع

تشریح وضعیت شرکتھای سرمایه پذیر

دوره ۶ ماھه منتھي بهسال مالي منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠نام شرکت
١۴٠٠/٠۶/٣١

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

٠١٠٠١٠امین اعتماد کار آفرين

توسعه تجارت امید کار
آفرين

٠٠٠٠٠٠

٠٠٠٠٠٠کارگزاري بانک کارآفرين

٠٠٠٠٠٠ابنیه گستر کارآفرين

متانول ستاره شرق
منطقه آزاد چابھار

٠٠٠٠٠٠

توسعه فناوري نگاه
فرداي کارآفرين

٠٠٠٠٠٠

توسعه نرم افزارھاي
بانکي نگاه فرداي

کارآفرين

٠٠٠٠٠٠



دوره ۶ ماھه منتھي بهسال مالي منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠نام شرکت
١۴٠٠/٠۶/٣١

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

توسعه تجارت الکترونیک
نگاه فرداي کارآفرين

٠٠٠٠٠٠

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ھا

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠۶/٣١شرح

٠٠جمع

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی - اقالم متفرقه

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠۶/٣١شرح

٢۴٣,٢٢٩١٢٢,۴٩۶ساير درآمدھا و ھزينه ھاي غیر عملیاتي -اقالم متفرقه

٢۴٣,٢٢٩١٢٢,۴٩۶جمع

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 ۶ 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.»


