شركت :لیزینگ ایرانیان

نماد:

وايران(ذوايران) شماره اطلعیه 358072 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1395/12/30حسابرسی شده)

كد صنعت659151 :
سال مالی منتهی به1395/12/30 :

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سرمايه ثبت شده 1,000,000 :میلیون ریال
سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی صاحبان سهام

لیزینگ ایرانیان

گزارش نسبت به صورت های مالی
بند مقدمه
 .1صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت ليزينگ ايرانيان (سهاميعام) شامل ترازنامهها به تاريخ  30اسفند  1395و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي  1تا  34توسط اين
مؤسسه ،حسابرسي شده است .1.صورتهاي مالي تلفيقي گروه و شرکت ليزينگ ايرانيان (سهاميعام) شامل ترازنامهها به تاريخ  30اسفند  1395و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي
توضيحي  1تا  34توسط اين مؤسسه ،حسابرسي شده است.
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی
 .2مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ،با هيئتمديره شرکت است .اين مسئوليت شامل طراحي ،اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونهاي که اين صورتها ،عاري از تحريف با
اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .2.مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري ،با هيئتمديره شرکت است .اين مسئوليت شامل طراحي ،اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونهاي که
اين صورتها ،عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
بند مسئولیت حسابرس

 1از 8

شركت :لیزینگ ایرانیان

نماد:

وايران(ذوايران) شماره اطلعیه 358072 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1395/12/30حسابرسی شده)

كد صنعت659151 :
سال مالی منتهی به1395/12/30 :

سرمايه ثبت شده 1,000,000 :میلیون ریال
سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

 .3مسئوليت اين مؤسسه ،اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است .استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين مؤسسه ،الزامات آيين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را به گونهاي
برنامهريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي ،اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلعات افشا شده در صورتهاي مالي است .انتخاب روشهاي حسابرسي ،به قضاوت حسابرس ،از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا
اشتباه در صورتهاي مالي ،بستگي دارد .براي ارزيابي اين خطرها ،کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ،و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي
داخلي واحد تجاري ،بررسي ميشود .حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئتمديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ،براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي ،کافي و مناسب است.
همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ،ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني ،موارد لزم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند .3.مسئوليت
اين مؤسسه ،اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است .استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين مؤسسه ،الزامات آيين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را به گونهاي برنامهريزي
و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي ،اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلعات افشا شده در صورتهاي مالي است .انتخاب روشهاي حسابرسي ،به قضاوت حسابرس ،از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا
اشتباه در صورتهاي مالي ،بستگي دارد .براي ارزيابي اين خطرها ،کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ،و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي
داخلي واحد تجاري ،بررسي ميشود .حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئتمديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ،براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي ،کافي و مناسب است.
همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ،ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني ،موارد لزم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
مبانی اظهار نظر مشروط

 2از 8

شركت :لیزینگ ایرانیان

نماد:

وايران(ذوايران) شماره اطلعیه 358072 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1395/12/30حسابرسی شده)

كد صنعت659151 :
سال مالی منتهی به1395/12/30 :

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سرمايه ثبت شده 1,000,000 :میلیون ریال
سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

 .4بقرار مندرج در يادداشت توضيحي  11-2صورتهاي مالي ،شرکت اصلي با استناد به توجيهات بيان شده در يادداشت توضيحي  4-11-2صورتهاي مالي مبني بر وجود تضامين کافي و اقدامات حقوقي انجام شده جهت وصول مطالبات ،ذخيره
مطالبات مشکوکالوصول را کمتر از ميزان مقرر در بخشنامه بانک مرکزي محاسبه نموده و سياست افزايش تدريجي ذخيره را ملک عمل قرار داده است .نظر به مراتب مذکور و بموجب رسيدگيهاي انجام شده ،افزايش ذخيره مطالبات
مشکوکالوصول مندرج در حسابها (مبلغ  66ميليارد ر موضوع يادداشت توضيحي  11-5صورتهاي مالي مربوط به شرکت اصلي) ضرورت داشته ،ليکن بدليل فقدان اطلعات مورد نياز درخصوص برآورد آثار اقدامات حقوقي انجام شده و
همچنين ارزيابي تضامين و وثايق در اختيار ،تعيين ميزان کسر ذخيره امکانپذير نشده است.
 .5بشرح يادداشت توضيحي  1-1-5صورتهاي مالي تا پايان شهريورماه سال ( 1394تاريخ توقف شناسايي سود و وجهالتزام اقساط معوق موضوع بخشنامه  258020/94مورخ  09/09/1394بانک مرکزي) جمعا مبلغ  738ميليارد ر بابت
سود و وجهالتزام تسهيلت معوق بعنوان درآمد شرکت اصلي شناسايي گرديده که تا پايان سال مورد گزارش ،مبلغ  357ميليارد ر از رقم مذکور (مبلغ  68ميليارد ر در سال مورد گزارش) وصول شده است .باتوجه به نامشخص بودن نتيجه
اقدامات حقوقي انجام شده درخصوص قطعيت مبلغ  381ميليارد ر باقيمانده رقم فوق ،حصول اطمينان از تحقق جريان نقدي ورودي آن ،در غياب شواهد ديگر امکانپذير نگرديده است.
 .6بقرار مندرج در يادداشت توضيحي  1-9صورتهاي مالي ،سرمايهگذاري در املک مربوط به دو دانگ باقيمانده از پروژه در حال ساخت مجتمع اداري تجاري واقع در ميدان مادر کرج به مبلغ  140ميليارد ر (طبق گزارش کارشناس رسمي
دادگستري و مبايعهنامه تنظيمي) به شرکت سازه و ساختمان ايرانيان – سهاميخاص (شرکتهاي وابسته موضوع يادداشت  ،1-5صورتهاي مالي) فروخته شده و بهاي مورد معامله به حساب بدهي شرکت ياد شده منظور و از اين بابت مبلغ 5/35
ميليارد ر سود شناسائي و تحت عنوان ساير درآمدها و هزينههاي غيرعملياتي (يادداشت 1-26صورتهاي مالي) منعکس شده است .براساس مبايعهنامه تنظيمي به تاريخ  22اسفند  1395مقرر گرديده است  20درصد بهاي مورد معامله بمبلغ 28
ميليارد ر از طريق شرکت تعاوني خاص کارکنان ايرانخودرو در حسابهاي فيمابين شرکت ليزينگ ايرانيان و شرکت ايرانخودرو به حساب بستانکاري شرکت مورد گزارش منظور و تتمه ثمن معامله تا تاريخ  31شهريور  1396به فروشنده
پرداخت ويا در حسابهاي فيمابين منظور گردد .براساس رسيدگيهاي انجام شده مبلغ  28ميليارد ر بابت  20درصد بهاي مورد معامله در تاريخ  15/01/1396طبق اعلميه بستانکاري شرکت ايرانخودرو (سهاميعام) به حساب بستانکاري شرکت
ليزينگ ايرانيان منظور شده است .باتوجه به مراتب فوق و عدم انتقال رسمي ملک مزبور  ،شناسايي سود مذکور منطبق با استانداردهاي حسابداري نميباشد.
 .7سازمان امور مالياتي بابت ماليات و عوارض ارزش افزوده عملکرد سال  1390شرکت اصلي ،مبلغ  42ميليارد ر مطالبه نموده که بدليل اعتراض شرکت مذکور ذخيرهاي در حسابها منظور نشده است .ضمنا ماليات عملکرد سال 1392
قطعي نشده و جهت عملکرد سال  1393مبلغ  22ميليارد ر مازاد بر ذخيره ابرازي مطالبه شده ،ماليات عملکرد سال  1394رسيدگي ،ليکن برگ تشخيص واصل نگرديده و ماليات عملکرد سال مورد گزارش ،ماليات و عوارض ارزش افزوده از
سال  1391و حق بيمه از سال ( 1394تماما مربوط به شرکت اصلي) تا پايان سال مورد گزارش نيز توسط مقامات ذيصلح رسيدگي نشده است ،به نظر اين موسسه باتوجه به سوابق مربوطه ،احتساب ذخيره درخصوص موارد فوق ضرورت
داشته ،ليکن تعيين ميزان قطعي آن ،موکول به رسيدگي و اعلم نظر مقامات ذيربط خواهد بود.
 .8پاسخ تأييديههاي درخواستي از سرفصلهاي دريافتني تجاري و غيرتجاري به مبلغ  24ميليارد ر ،پرداختنيهاي تجاري و غيرتجاري به مبلغ  3.293ميليارد ر تا تاريخ اين گزارش واصل نشده است .باعنايت به مراتب فوق ،تعيين آثار ناشي از
تعديلت احتمالي که در صورت دريافت تأييديههاي مزبور بر صورتهاي مـالي ضرورت مييافت ،براي ايـن موسسه ميسر نميباشد.
 .9شرکت اصلي در تاريخ  02/06/1395نسبت به فروش سهام خود در شرکت تجارت حامي الکترونيک ايرانيان اقدام نموده است .در رعايت استانداردهاي حسابداري ،عمليات شرکت فرعي از ابتداي سال مالي مورد گزارش تا تاريخ فروش سهام
شرکت فرعي در صورت سود و زيان تلفيقي سال منظور نشده است .بدليل عدم دسترسي به مستندات و اطلعات لزم ،تعيين آثار مالي ناشي از مورد مزبور بر صورت سود و زيان تلفيقي پيوست ،براي اين موسسه امکانپذير نميباشد.
 3از 8

شركت :لیزینگ ایرانیان

نماد:

وايران(ذوايران) شماره اطلعیه 358072 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1395/12/30حسابرسی شده)

كد صنعت659151 :
سال مالی منتهی به1395/12/30 :

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سرمايه ثبت شده 1,000,000 :میلیون ریال
سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

اظهار نظر مشروط
 .10به نظر اين موسسه بهاستثناي آثار موارد مندرج در بندهاي  7 ،6 ،4و  9و همچنين بهاستثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي  5و  8صورتهاي مالي ياد شده در بال ،وضعيت مالي گروه و شرکت ليزينگ ايرانيان (سهاميعام) در تاريخ
 30اسفند  1395عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ،از تمام جنبههاي با اهميت ،طبق استانداردهاي حسابداري ،به نحو مطلوب نشان ميدهد.
تاكید بر مطالب خاص
 .11به قرار مندرج در يادداشت توضيحي  2-32صورتهاي مالي شرکت مورد گزارش ،خدمات بيمهاي مهر طريق ايرانيان (سهاميخاص – شرکت فرعي) از تاريخ تأسيس توسط مقامات ذيربط از نظر ماليات بر ارزش افزوده و حق بيمه تأمين
اجتماعي مورد رسيدگي قرار نگرفته است .همچنين ماليات عملکرد شرکت مذکور از سال  1390قطعي و تسويه نگرديده و طبق صورت مالي حسابرسي شده سال منتهي به  30اسفند  1395شرکت فوقالذکر فزوني بدهيهاي جاري شرکت نسبت به
داراييها و زيان انباشته نيز بيش از  5/9برابر سرمايه آن است .لذا ادامه فعاليت شرکت با ترديد قابل ملحظهاي روبرو ميباشد .اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.
گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

 4از 8

شركت :لیزینگ ایرانیان

نماد:

وايران(ذوايران) شماره اطلعیه 358072 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1395/12/30حسابرسی شده)

كد صنعت659151 :
سال مالی منتهی به1395/12/30 :

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سرمايه ثبت شده 1,000,000 :میلیون ریال
سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

 .12موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت بشرح زير است :
 -1-12مفاد ماده  106اصلحيه قانون تجارت درخصوص ثبت صورتجلسه هيئتمديره مورخ  23/03/1395مبني بر انتخاب و تعيين سمت اعضاي هيئتمديره در مرجع ثبت شرکتها.
 -2-12 .12مفاد ماده  240مبني بر لزوم تسويه کامل سود سهام پرداختني ظرف مدت  8ماه پس از تصميم مجمع عمومي و همچنين مفاد ماده  148مبني بر ضرورت حصول اطمينان از رعايت يکسان حقوق صاحبان سهام.
 .13به قرارمندرج در يادداشت  33صورتهاي مالي ،پيشنهاد تقسيم سود توسط هيئتمديره ارائه شده است .نظر مجمع عمومي محترم صاحبان سهام را به رعايت مفاد ماده  239اصلحيه قانون تجارت باتوجه به آثار مالي بندهاي  4الي  8جلب
مينمايد .همچنين توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به اين نکته جلب مينمايد که سود قابل تقسيم طبق ضوابط تعيين شده توسط مقامات ذيصلح ،در شرکتهاي گروه ،سود طبق صورتهاي مالي تلفيقي گروه يا صورتهاي مالي شرکت اصلي هر
کدام کمتر است ،ميباشد.
 .14تکاليف مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ  11/03/1395در رابطه با بندهاي  18 ،8 ،7 ،4و  19اين گزارش به نتيجه قطعي نرسيده است.
 .15معاملت مندرج در يادداشت توضيحي  33صورتهاي مالي ،به عنوان کليه معاملت مشمول ماده  129اصلحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئتمديره شرکت به اطلع اين موسسه رسيده ،مورد بررسي
قرار گرفته است .معاملت مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجـوز از هيئتمديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأيگيري صورت پذيرفته است .به نظر اين موسسه ،معاملت مزبور با شرايط مناسب تجاري و
در روال خاص عمليات فيمابين با شرکتهاي گروه انجام گرفته است.
 .16گزارش هيئتمديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت ،موضوع ماده  232اصلحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ،مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است .باتوجه به رسيدگيهاي
انجام شده ،نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئتمديره باشد ،جلب نشده است.
 .17بدليل فقدان اطلعات لزم درخصوص عضويت اعضاي هيئتمديره شرکت مورد رسيدگي در هيئتمديره شرکتهاي ديگر ،حصول اطمينان از رعايت مفاد تبصره ( )2اصلحيه ماده  241اصلحيه قانون تجارت مصوب مورخ 20/02/1395
مجلس شوراي اسلمي ،محرز نشده است.
 .18طبق مفاد بخشنامه موضوع دستورالعمل ناظر بر سياستهاي پولي و اعتباري در سال  1394به شماره  34215/94مورخ  14/02/1394نرخ سود مورد عمل در شرکتهاي ليزينگ معادل  21درصد تعيين گرديده و دريافت هرگونه وجه
اضافي براي اعطاي تسهيلت ممنوع ميباشد .براساس رسيدگيهاي انجام شده ،شرکت طي سال مورد گزارش و همانند سنوات قبل مبالغي تحت عنوان خدمات تشکيل پرونده از مشتريان اخذ و به حساب درآمدهاي شرکت منظور شده است.
 .19قوانين و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چکليستهاي ابلغي مورد ارزيابي قرار گرفته که در اين خصوص بهاستثناي عدم رعايت مفاد بندهاي  7 ،6 ،4و  10ماده  ،7بند  2ماده  10 ،9و بند  5ماده  13دستورالعمل
اجرايي افشاي اطلعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر انتشار صورتهاي مالي مياندورهاي حسابرسي شده شرکتهاي فرعي ،پيشبيني عملکرد سالنه تلفيقي گروه ،افشاي متن صورتجلسه مورد تأييد هيئترئيسه
مجمع يک هفته پس از برگزاري مجمع عمومي ،ارائه صورتجلسه مجمع عمومي عادي ساليانه به مرجع ثبت شرکتها و افشاي آن يک هفته پس از ابلغ ثبت و تغيير در ترکيب اعضاي هيئتمديره در موعد مقرر به سازمان ياد شده ،به موارد
بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نشده است.
 .20کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت در تاريخ  30اسفند  1395طبق الزامات سازمان بورس اوراق بهادار بررسي شده است .براساس بررسيهاي انجام شده ،به نظر اين موسسه بهاستثناي موارد مندرج در بندهاي اين گزارش به
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شركت :لیزینگ ایرانیان

نماد:

وايران(ذوايران) شماره اطلعیه 358072 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1395/12/30حسابرسی شده)

كد صنعت659151 :
سال مالی منتهی به1395/12/30 :

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سرمايه ثبت شده 1,000,000 :میلیون ریال
سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.
 .21در اجراي ماده  33دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ،رعايت مفاد قانون مزبور و آئيننامهها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط ،در چارچوب چکليستهاي ابلغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ،توسط اين
موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته و اين موسسه در حدود رسيدگيهاي انجام شده به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده ،برخورد نکرده است.
تاریخ تهیه گزارش

27خرداد1396
دایا رهیافت

امضا كننده

سمت

شماره عضویت

زمان

شریک موسسه دایا رهیافت

ایرج جمشیدی فر

800206

17:15:50 1396/03/27

شریک موسسه دایا رهیافت

خسرو واشقانی فراهانی

800869

17:19:01 1396/03/27

مدیر موسسه دایا رهیافت

مهدی سوادلو

800401

17:22:05 1396/03/27
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شركت :لیزینگ ایرانیان

نماد:

وايران(ذوايران) شماره اطلعیه 358072 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1395/12/30حسابرسی شده)
ترازنامه

دارایی های جاری
موجودی نقد

در تاریخ 1395/12/30

كد صنعت659151 :
سال مالی منتهی به1395/12/30 :

در تاریخ  1394/12/29درصد تغییر

شرح

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سرمايه ثبت شده 1,000,000 :میلیون ریال
سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

در تاریخ  1395/12/30در تاریخ  1394/12/29درصد تغییر

بدهی ها

80,156

39,083

105

21,600

21,600

0

سایر حسابها و اسناد پرداختنی

طلب از شركتهای گروه و شركتهای وابسته

0

0

--

بدهی به شركتهای گروه و وابسته

0

حصه جاری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

3,623,979

1,658,858

118

پیش دریافتها

0

0

497,501

525,306

()5

ذخیره مالیات بر درآمد

26,529

12,894

106

0

863,460

--

حصه جاری تسهیلت مالی دریافتی

1,457,985

989,634

47

پیش پرداختها

2,006

1,261

59

سود سهام پیشنهادی و پرداختنی

29,145

70,508

()59

جمع داراییهای جاری

4,225,242

3,109,568

36

5,267,015

1,818,692

190

790

112,281

()99

حسابها و اسناد پرداختنی بلند مدت

0

0

--

449,552

377,986

19

تسهیلت مالی دریافتی بلند مدت

0

582,269

--

4,014

3,942

2

ذخیره مزایای پایان خدمت

19,839

14,096

41

1,831,854

93,680

1,855

19,839

596,365

()97

0

0

--

5,286,854

2,415,057

119

89,041

11,562

670

سرمایه گذاریهای كوتاه مدت

سایر حسابها و اسناد دریافتنی
موجودی مواد و كال

سرمایه گذاریهای بلند مدت
داراییهای ثابت پس از كسر استهلک
داراییهای نامشهود
حسابها و اسناد دریافتنی تجاری(بلند مدت)
پیش پرداختهای سرمایه ای
سایر داراییها

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

جمع بدهیهای جاری

جمع بدهیهای غیر جاری
جمع بدهیهای جاری و غیر جاری

حقوق صاحبان سهام

سرمایه

3,606,392

660,163

446

146,964

85,493

72

0

---

-1,000,000

1,000,000

0

صرف سهام

0

0

--

وجوه دریافتی بابت افزایش سرمایه

0

0

--

100,000

100,000

0

0

0

--

سود (زیان) انباشته

213,639

193,962

10

جمع داراییهای غیر جاری

2,375,251

599,451

296

جمع حقوق صاحبان سهام

1,313,639

1,293,962

2

جمع داراییها

6,600,493

3,709,019

78

جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام

6,600,493

3,709,019

78

اندوخته قانونی
اندوخته طرح و توسعه

 7از 8

شركت :لیزینگ ایرانیان

نماد:

وايران(ذوايران) شماره اطلعیه 358072 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1395/12/30حسابرسی شده)
صورت سود وزیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سرمايه ثبت شده 1,000,000 :میلیون ریال

كد صنعت659151 :
سال مالی منتهی به1395/12/30 :
واقعی سال مالی

حسابرسی شده منتهی به 1395/12/30

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال
حسابرسی شده منتهی به1394/12/29

درصد تغییر

درآمد حاصل از عملیات لیزینگ

610,519

466,415

31

هزینه تامین منابع مالی عملیات لیزینگ

()275,547

()299,304

()8

سود (زیان) ناخالص

334,972

167,111

100

هزینه های عمومی ,اداری و تشکیلتی

()150,880

()124,839

21

0

0

--

184,092

42,272

335

0

0

--

درآمد حاصل از سرمایه گذاریها

64,162

4,020

1,496

خالص درآمد (هزینه) های متفرقه

8,241

168,732

()95

256,495

215,024

19

0

0

--

سود (زیان) قبل از كسر مالیات

256,495

215,024

19

مالیات

()36,818

()10,664

245

سود (زیان) خالص پس از كسر مالیات

219,677

204,360

7

سود (زیان) انباشته در ابتدای سال (دوره) مالی

212,282

306,717

()31

تعدیلت سنواتی

()18,320

()17,115

7

سود (زیان) انباشته در ابتدای سال  /دوره مالی  -تعدیل شده

193,962

289,602

()33

سود قابل تخصیص

413,639

493,962

()16

اندوخته قانونی

0

0

--

اندوخته طرح و توسعه

0

0

--

سایر اندوخته ها

0

0

--

كاهش (افزایش) سرمایه از محل زیان(سود) انباشته

0

0

--

سود سهام مصوب مجمع

()200,000

()300,000

()33

سود انباشته در پایان دوره مالی

213,639

193,962

10

220

204

8

1,000,000

1,000,000

0

خالص سایر درآمدها (هزینه ها) ی عملیاتی
سود (زیان) عملیاتی
هزینه های مالی

سود (زیان) قبل از اقلم غیر مترقبه ,اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری
اقلم غیر مترقبه ،اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای حسابداری و مالیات

سود هر سهم پس از كسر مالیات
سرمایه
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