
اطالعات و صورت ھای مالی میاندوره ای
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0سرمایه ثبت نشده:ولکارنماد:
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پذيرفته شده در بورس تھرانوضعیت ناشر:1400/12/29سال مالی منتھی به:

ترازنامه

شرح
پایان عملکرد

واقعی منتھی به
١۴٠٠/٠٩/٣٠

پایان سال مالی
قبل

١٣٩٩/١٢/٣٠

درصد
تغییرات

شرح

پایان عملکرد
واقعی

منتھی به
١۴٠٠/٠٩/٣٠

پایان سال
مالی قبل

١٣٩٩/١٢/٣٠

درصد
تغییرات

بدھی ھادارایی ھا

٢١۶,۴٢١٣٨,٣٨٩۴۶۴حسابھا و اسناد پرداختنی تجاری(٨٣)٢٣,٣۴۵١۴٠,٠٠۴موجودی نقد

(٧۶)١٨,٨٠٢٧٨,٨٧٩سایر حسابھا و اسناد پرداختنی٧٩٩,۴٢٧٣٩۵,۶٨٣١٠٢سرمایه گذاریھای کوتاه مدت

٨۵,٢۵٨٨٣,۶٣٨٢بدھی به شرکتھای گروه و وابسته٢٩٢,٠٢٠١٠۴,٧٣۵١٧٩طلب از شرکتھای گروه و شرکتھای وابسته

(۴٨)٣,٣۵٠۶,۴۴٩پیش دریافتھا٢,٢٨١,١٧١٢,٠٠١,٢۴۶١۴حصه جاری حسابھا و اسناد دریافتنی تجاری

(٢٣)۵٠,۶۶۴۶۵,۴٨٠ذخیره مالیات بر درآمد(١۵)٨,٢٩٣٩,٧٢٧سایر حسابھا و اسناد دریافتنی

٣,٠٨۵,٢۶۶٢,۶٢٣,٣۴۶١٨حصه جاری تسھیالت مالی دریافتی--٠٠موجودی مواد و کاال

--٢٣۴,٩٨۵٠سود سھام پیشنھادی و پرداختنی(۵۵)٢١٣,٢۶٧۴٧٢,٩٧۴پیش پرداختھا

٣,۶٩۴,٧۴۶٢,٨٩۶,١٨١٢٨جمع بدھیھای جاری٣,۶١٧,۵٢٣٣,١٢۴,٣۶٩١۶جمع داراییھای جاری

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

--٠٠تسھیالت مالی دریافتی بلند مدت(٣)۵٢,١٣١۵٣,٩۴۵داراییھای ثابت پس از کسر استھالک

۴,٧۴١٣,٣٩٣۴٠ذخیره مزایای پایان خدمت۴,٢٢٨٣,٩٧٧۶داراییھای نامشھود

۴,٧۴١٣,٣٩٣۴٠جمع بدھیھای غیر جاری٢,٣١٢,٩۴٩١,٧٩۴,۴١٧٢٩حسابھا و اسناد دریافتنی تجاری(بلند مدت)

٣,۶٩٩,۴٨٧٢,٨٩٩,۵٧۴٢٨جمع 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

٧٠,٩٧٣۴٨,٠٨٨۴٨اندوخته قانونی

--٠٠اندوخته طرح و توسعه

٧۴۶,۴٠٢۵۵٩,٠٧٧٣۴سود (زیان) انباشته



٢,٣١٧,٣٧۵٢,١٠٧,١۶۵١٠جمع حقوق صاحبان سھام٢,٣٩٩,٣٣٩١,٨٨٢,٣٧٠٢٧جمع داراییھای غیر جاری

۶,٠١۶,٨۶٢۵,٠٠۶,٧٣٩٢٠جمع بدھیھا و حقوق صاحبان سھام۶,٠١۶,٨۶٢۵,٠٠۶,٧٣٩٢٠جمع داراییھا

صورت سود و زیان

شرح

واقعی
دوره منتھی به 
١۴٠٠/٠٩/٣٠

(حسابرسی نشده)

واقعی
دوره منتھی به 
١٣٩٩/٠٩/٣٠

(حسابرسی شده)

درصد
تغییرات

واقعی
سال مالی منتھی به

١٣٩٩/١٢/٣٠
(حسابرسی شده)

١۴٠٠/٠٩/٣٠١٣٩٩/٠٩/٣٠١٣٩٩/١٢/٣٠دوره منتھی به

٩٢٠,٢٧٨٨٣۵,۴٧١١٠١,١۴٩,٨٠۵درآمد حاصل از عملیات لیزینگ

(۶۴۶,٠۶١)(٧)(۵٢٣,۶٩٩)(۴٨٨,۶۶۵)ھزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ

۴٣١,۶١٣٣١١,٧٧٢٣٨۵٠٣,٧۴۴سود (زيان) ناخالص

(١٢١,۴٨٣)۴٠(٧۵,١٠٨)(١٠۵,۴٠۴)ھزینه ھای عمومی, اداری و تشکیالتی

(۵۴,۶۵٣)(٨٠)(۴۴,٨٩۵)(٩,١۵١)خالص سایر درآمدھا (ھزینه ھا) ی عملیاتی

٣١٧,٠۵٨١٩١,٧۶٩۶۵٣٢٧,۶٠٨سود (زیان) عملیاتی

٠--٠٠ھزینه ھای مالی

٠--٠٠درآمد حاصل از سرمایه گذاریھا

٢٠۴,٠۶۵١٩۶,١٨١۴٢۴٣,٢٢٩خالص درآمد (ھزینه) ھای متفرقه

۵٢١,١٢٣٣٨٧,٩۵٠٣۴۵٧٠,٨٣٧سود (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

۵٢١,١٢٣٣٨٧,٩۵٠٣۴۵٧٠,٨٣٧سود (زیان) قبل از کسر مالیات

(۶۵,۴٨٠)٣٢(۴٧,٨٩٠)(۶٣,۴١٢)مالیات

۴۵٧,٧١١٣۴٠,٠۶٠٣۵۵٠۵,٣۵٧سود (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

١,٠١۶,٧٨٨۴٩٩,٠۴٨١٠۴۶۶۴,٣۴۵سود قابل تخصیص

(٢۵,٢۶٨)(٢٨)(٣١,۶۴٨)(٢٢,٨٨۶)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

٧۴۶,۴٠٢٣٨٧,۴٠٠٩٣۵۵٩,٠٧٧سود انباشته در پایان دوره مالی

٣٠۵٢٢٧٣۴٣٣٧سود 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] ١۴٠٠/٠٩/٣٠

واقعي دوره منتھي به
١٣٩٩/٠٩/٣٠

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

(٣١,٣٧١)(٢,٠۶۴,٧٠٢)(٩٨.۴٨١)(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

(٣١,٣٧١)(٢,٠۶۴,٧٠٢)(٩٨.۴٨١)(٧٧١,١٧۴)

بازده سرمايه گذاري ھا و سود پرداختي بابت تأمین مالي

٩,٧٩١٢,۵۴۴٢٨۴.٨۶۶٣۵٢٢٠١٢۵٧٩٢٣٨,۶٢٠سود سھام دريافتي

٠٠٠٠سود پرداختي بابت استقراض

٠(١٢.٧٢٢)١۶٩,١٨۵١٩٣,٨۴۵سود دريافتي بابت ساير سرمايه گذاري ھا

٠--٠(١٢,۵١۵)سود سھام پرداختي

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

١۶۶,۴۶١١٩۶,٣٨٩(١۵.٢٣٩)٢٣٨,۶٢٠

مالیات بر درآمد

(١٩,۴۴٠)۴٧۴.٨٨٩٧٧٠٧٢٣١٠۴٠۵(١٣,۶٠٨)(٧٨,٢٣١)مالیات بر درآمد پرداختي

فعالیت ھاي سرمايه گذاري



واقعي دوره منتھي بهشرح
[object Object] ١۴٠٠/٠٩/٣٠

واقعي دوره منتھي به
١٣٩٩/٠٩/٣٠

واقعي دورهدرصد تغییرات
منتھي به

١٣٩٩/١٢/٣٠

حسابرسیحسابرسی شده
شده

٠٠٠٠وجوه دريافتي بابت فروش دارايي ھاي ثابت مشھود

(١۵,۶۵١)(٨٣.۵٢٨)(١۴,٨٨٠)(٢,۴۵١)وجوه پرداختي بابت خريد دارايي ھاي ثابت مشھود

٠٠٠٠وجوه دريافتي بابت فروش دارايي ھاي نامشھود

(٣,١٧٣)(۵١.٩٠٢)(٢,٨١٣)(١,٣۵٣)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

٢,۴۶٠,۴٩٩١,٠۵٠,٣١۵١٣۴.٢۶٢٩۵٩٢٠٧۴٧۵٨۶٨٨٣,۴۶٩وجوه دريافتي بابت فروش سرمايه گذاري ھاي کوتاه مدت

(٧١٨,٩۵٢)١١٧.١٨۵۴٩٨٠٩٨٩١۵٢٨(١,۴٩۴,۶٧٣)(٣,٢۴۶,٢١٣)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

(٧٨٩,۵١٨)(۴۶٢,٠۵١)٧٠.٨٧٢۴٧٩۴۴۴٩٠٩٧۶١۴۵,۶٩٣

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

(٧٣٢,۶۵٩)(٢,٣۴٣,٩٧٢)(۶٨.٧۴٣)(۴٠۶,٣٠١)

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

٠(٧۴.١۶١)۶١۶,٠٠٠٢,٣٨۴,٠٠٠وجوه دريافتي حاصل از استقراض

٠٠٠٠بازپرداخت اصل استقراض

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

۶١۶,٠٠٠٢,٨٨۴,٠٠٠(٧٨.۶۴١)۵٠٠,٠٠٠



واقعي دوره منتھي بهشرح
[object Object] ١۴٠٠/٠٩/٣٠

واقعي دوره منتھي به
١٣٩٩/٠٩/٣٠

واقعي دورهدرصد تغییرات
منتھي به

١٣٩٩/١٢/٣٠

حسابرسیحسابرسی شده
شده

٩٣,۶٩٩--۵۴٠,٠٢٨(١١۶,۶۵٩)خالص افزايش (کاھش) در موجودي نقد

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

٠٠٠٠تآثیر تغییرات نرخ ارز

١۴٠,٠٠۴(٩۶.٠١٨)٢٣,٣۴۵۵٨۶,٣٣٣موجودي نقد در پايان دوره

٠٠٠٠مبادالت غیرنقدي

در صورت تغییر اطالعات واقعي دوره منتھي به ١۴٠٠/٠٩/٣٠ داليل تغییرات را در بخش زير وارد نمايید

در صورت تغییر اطالعات واقعي دوره منتھي به ١٣٩٩/٠٩/٣٠ 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

سال مالي منتھي بهشرح منابع
١٣٩٩/١٢/٣٠

دوره ٩ ماھه منتھي به
١۴٠٠/٠٩/٣٠

برآورد دوره ٣ ماھه منتھي به
١۴٠٠/١٢/٢٩

برآورد دوره ٣ ماھه منتھي به
١۴٠١/٠٣/٣١

۴,٢٣٢,٠٠٠٢,٨۶۶,٠٠٠٠٣٠٠,٠٠٠تسھیالت بانکي

۶,٣٧۵٣,٠٩٩٠٠پیش دريافت ھا

وصول اقساط (اصل
و فرع)

١,۴١٣,۴۴۶١,٩۴٧,٢٧۶٨۴٩,٠٩٢٧١۴,١۶٧

٠٠٠٠انتشار اوراق بدھي

۵٠٠,٠٠٠٠٠٠افزايش سرمايه

٣٩٧,٣٣٨٠٠۵,٠٠٠ساير

۶,۵۴٩,١۵٩۴,٨١۶,٣٧۵٨۴٩,٠٩٢١,٠١٩,١۶٧جمع منابع



صورت مصارف

سال مالي منتھي بهشرح مصارف
١٣٩٩/١٢/٣٠

دوره ٩ ماھه منتھي به
١۴٠٠/٠٩/٣٠

برآورد دوره ٣ ماھه منتھي به
١۴٠٠/١٢/٢٩

برآورد دوره ٣ ماھه منتھي به
١۴٠١/٠٣/٣١

پرداخت بابت عملیات
لیزينگ

۴,١٢٧,۴١٠٢,٠۴۴,۴٠١٧٠٠,٠٠٠٨٢١,۵٣۵

٣۴۵,٩٩۶٢۵٩,٧٠٧٠٠پیش پرداختھا

پرداخت اصل و فرع
تسھیالت بانکي

١,٩٨٢,٠۵۴٢,٧٢٠,٣۵۵١٠,۵٠٠١۶٨,٣٠٠

٠٠٠٠بازپرداخت اوراق بدھي

٠١٢,۵١۵١٠,٠٠٠١,٠٠٠پرداخت سود سھام

٠۴٩٩,۵۴١۴٠,۵٩٢١٣,٨۵٠ساير

۶,۴۵۵,۴۶٠۵,۵٣۶,۵١٩٧۶١,٠٩٢١,٠٠۴,۶٨۵جمع 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

٠٠٣,٠٨۵,٢۶۶٠٠٣,٠٨۵,٢۶۶٠٠تسھیالت دریافتی از بانکھا

تسھیالت تسويه شده از ابتداي
سال مالي تا پايان دوره

٠٠

٢,۶٢٣,٣۴۶٣,٠٨۵,٢۶۶٠٣,٠٨۵,٢۶۶٠٠جمع



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

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 ٣ ماھه منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩

١- وصول اقساط - دریافت تسھیالتدوره ٣ ماھه منتھي به ١۴٠١/٠٣/٣١

«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
١۴٠٠/٠٩/٣٠

در تاريخ
١٣٩٩/١٢/٣٠

در تاريخ
١۴٠٠/٠٩/٣٠

در تاريخ
١٣٩٩/١٢/٣٠

در تاريخ
١۴٠٠/٠٩/٣٠

در تاريخ
١٣٩٩/١٢/٣٠

در تاريخ
١۴٠٠/٠٩/٣٠

در تاريخ
١٣٩٩/١٢/٣٠

در تاريخ
١۴٠٠/٠٩/٣٠

تسھیالت
اعطايي

۴,٨٧١,٨٨۴۵,۴۴٢,٧٩٨٣۵,٠۶٨١٧۴,٠٢۵۵١,٧٠٠١١٢,۴١۵٩۴,٣٢٧٩٨,٣٩١۵,٠۵٢,٩٧٩۵,٨٢٧,۶٢٩

کسر مي
شود:

سود
سالھاي

آتي

١,١٨۴,٧٣٨١,٣٣۵,٢۴١٠٨۵٢٠٨,۵١٨٠٠١,١٨۴,٧٣٨١,٣۴۴,۶١١

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ساير



جمعمشکوک الوصولمعوقسررسید گذشتهجاريشرح

در تاريخ
١٣٩٩/١٢/٣٠

در تاريخ
١۴٠٠/٠٩/٣٠

در تاريخ
١٣٩٩/١٢/٣٠

در تاريخ
١۴٠٠/٠٩/٣٠

در تاريخ
١٣٩٩/١٢/٣٠

در تاريخ
١۴٠٠/٠٩/٣٠

در تاريخ
١٣٩٩/١٢/٣٠

در تاريخ
١۴٠٠/٠٩/٣٠

در تاريخ
١٣٩٩/١٢/٣٠

در تاريخ
١۴٠٠/٠٩/٣٠

مانده
تسھیالت
پايان دوره

٣,۶٨٧,١۴۶۴,١٠٧,۵۵٧٣۵,٠۶٨١٧٣,١٧٣۵١,٧٠٠١٠٣,٨٩٧٩۴,٣٢٧٩٨,٣٩١٣,٨۶٨,٢۴١۴,۴٨٣,٠١٨

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

٣,۶٨٧,١۴۶۴,١٠٧,۵۵٧٣۵,٠۶٨١٧٣,١٧٣۵١,٧٠٠١٠٣,٨٩٧۵۶,٠٢٢۴٩,٩٢۵٣,٨٢٩,٩٣۶۴,۴٣۴,۵۵٢



جمعمشکوک الوصولمعوقسررسید گذشتهجاريشرح

در تاريخ
١٣٩٩/١٢/٣٠

در تاريخ
١۴٠٠/٠٩/٣٠

در تاريخ
١٣٩٩/١٢/٣٠

در تاريخ
١۴٠٠/٠٩/٣٠

در تاريخ
١٣٩٩/١٢/٣٠

در تاريخ
١۴٠٠/٠٩/٣٠

در تاريخ
١٣٩٩/١٢/٣٠

در تاريخ
١۴٠٠/٠٩/٣٠

در تاريخ
١٣٩٩/١٢/٣٠

در تاريخ
١۴٠٠/٠٩/٣٠

ذخیره
عمومي
مطالبات
مشکوک

الوصول

۵۵,٢۶٢۵۵,٢۶٢۵٢۶۵٢۶٧٧۶٧٧۶١۶١٠۵۶,٧٢۵۵۶,۵۶۴

٣,۶٣١,٨٨۴۴,٠۵٢,٢٩۵٣۴,۵۴٢١٧٢,۶۴٧۵٠,٩٢۴١٠٣,١٢١۵۵,٨۶١۴٩,٩٢۵٣,٧٧٣,٢١١۴,٣٧٧,٩٨٨جمع

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

دوره ٣ 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.

دوره ٣ ماھه منتھي به
١۴٠١/٠٣/٣١

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 ١۴٠١/٠٣/٣١برآورد ١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠٩/٣٠١۴٠٠/١٢/٢٩شرح

٣۵٣۴٣۴٣۴تعداد پرسنل شرکت

٠٠٠٠تعداد 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

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠٩/٣٠نوع 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 ٣ ماھه منتھي به ١۴٠٠/١٢/٢٩



متناسب با نرخ تورم و ھمچنین مطابق برنامه ھای مصوب شرکت افزایش می یابد.دوره ٣ ماھه منتھي به ١۴٠١/٠٣/٣١

سایر درآمدھای عملیاتی

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠٩/٣٠شرح

(٩,١۵١)(۵۴,۶۵٣)ساير درآمدھاي عملیاتي

(٩,١۵١)(۵۴,۶۵٣)جمع

سایر ھزینه ھای عملیاتی

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠٩/٣٠شرح

٠٠جمع

تشریح وضعیت شرکتھای سرمایه پذیر

دوره ٩ ماھه منتھي بهسال مالي منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠نام شرکت
١۴٠٠/٠٩/٣٠

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



دوره ٩ ماھه منتھي بهسال مالي منتھي به ١٣٩٩/١٢/٣٠نام شرکت
١۴٠٠/٠٩/٣٠

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 نرم افزارھاي
بانکي نگاه فرداي

کارآفرين

٠٠٠٠٠٠

توسعه تجارت الکترونیک
نگاه فرداي کارآفرين

٠٠٠٠٠٠

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ھا

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠٩/٣٠شرح

٠٠جمع

سایر درآمدھا و ھزینه ھای غیرعملیاتی - اقالم متفرقه

١٣٩٩/١٢/٣٠١۴٠٠/٠٩/٣٠شرح

٢۴٣,٢٢٩٢٠۴,٠۶۵ساير درآمدھا و ھزينه ھاي غیر عملیاتي -اقالم متفرقه

٢۴٣,٢٢٩٢٠۴,٠۶۵جمع

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 ٣ 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.

دوره ٣ ماھه منتھي به
١۴٠١/٠٣/٣١

اعطای تسھیالت به مشتریان که در برنامه اھداف سال ١۴٠١ 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.»


