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رش��د ش��تابان اقتصاد جهانی به ویژه در دهه های اخیر ،پیدایش و رشد موسس��ات مالی و اعتباری همچون لیزینگ ها را سبب شده
اس��ت به نحوی که این عرصه در حال حاضر به مثابه یک صنعت ش��ناخته می ش��ود .صنعتی که در تمام عرصه ها رسوخ پیدا کرده
و توان مالی موسس��ات حقوقی و اش��خاص حقیقی را برای سرمایه گذاری فزونی می بخشد .بیش از یک دهه از تولد مجدد صنعت
لیزینگ در ایران می گذرد و در طول این مدت ،ضمن مواجهه با فراز و نشیب های متعدد توانسته است روند تقریب ًا مثبتی را تجربه
نماید .در س��ال  1389رش��د صنعت لیزینگ در ایران بس��یار چشمگیر بوده اس��ت چرا که بنا به تجزیه و تحلیل بازار بورس و اوراق
بهادار تهران دو صنعت بانکداری و لیزینگ بیش��ترین تعداد س��هامداران را به خود جلب کرده اند که نش��انگر مقبولیت و سودآوری
این صنابع می باشد.
لیزینگ ایرانیان(س��هامی عام) به عنوان لیزینگی پویا و موفق وابس��ته به تعاونی خاص کارکنان گروه صنعتی ایران خودرو با س��رمایه
 1.000میلیارد ريال ،در سال  1389با فروش بی سابقه بیش از  30.000دستگاه خودرو و ارائه تسهیالت بیش از  2.000میلیارد ريالی
توانسته است همچون گذشته در صدر فهرست شرکت های فعال لیزینگ کشور قرار گرفته و با توجه به حمایت های گروه صنعتی
ایران خودرو و به پشتوانه اعتماد سهامداران و مشتریان بی شک این روند در آینده نیز قابل تحقق و تکرار است.
لیزینگ ایرانیان با برخورداری از  106نفر نیروی انس��انی در س��ال  89با انجام اقدامات مناس��ب در چارچوب استراتژی های شرکت
توانست به نحوی مناسب پاسخگوی انتظارات سهامداران باشد .افزایش  71درصدی سود حاصله نسبت به سود پیش بینی شده اولیه
به روش��نی موید عملکرد رضایتبخش این ش��رکت است .عالوه بر دس��تاوردهای کالن مذکور در فوق ،در ادامه به برخی از اقدامات
مهم نیز اشاره می شود:
فروش بیش از  30.000دستگاه انواع خودروهای سواری تولیدی گروه صنعتی ایران خودرو،
تمدید گواهی نامه مدیریت کیفیت ISO9001-2008از سوی شرکت  DQSآلمان،
اجرای طرح «یکپارچه سازی ارائه خدمات پس از فروش» و بهبود حداکثری نظام ارائه خدمات پس از فروش،
طراحی ،تولید و بهره برداری از سیستم های مکمل نرم افزاری و اطالعاتی
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چشم انداز لیزینگ ایرانیان
ما می خواهیم اولین گزینه هر ایرانی برای خرید کاال و خدمات اعتباری باشیم
برای دستیابی به این مهم اتخاذ استراتژی های محوری به شرح مندرج در ذیل در دستور کار شرکت لیزینگ ایرانیان قرار گرفته است:
جذب منابع مالی ارزان قیمت،
ورود به عرصه های سودآور کسب و کار منطبق با موضوع اساسنامه ای شرکت،
توسعه و آموزش سرمایه های انسانی،
پیاده سازی بازاریابی ارتباطی در جهت حفظ مشتریان فعلی و جذب مشتریان جدید و
استفاده از آخرین دستاوردهای علمی توام با طراحی و استقرار و بهره برداری از سیستم های اطالعاتی.
لیزینگ ایرانیان در راس��تای عمل به اس��تراتژی های فوق و با توجه به ماهیت عملکردی مالی و اعتباری اش ،با ریسک های متعددی
روبه رو است که در ادامه همين گزارش بصورت مشروح به آنها پرداخته مي شود.
موفقیت و کیفیت ارائه خدمات مالی و اعتباری در لیزینگ ایرانیان ،از ابتدا تنها یک هدف نبوده اس��ت بلکه فرآیندی الیتناهی اس��ت
که حصول آن در گرو استمرار در تالش و تکاپوی ما و شماست.

هیئت مدیره
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اقتصاد جهان در سال 89
امروزه جهان به دهکده ای کوچک تبدیل ش��ده اس��ت که هر رخدادی در آن می تواند ش��رایط اقتصادی سایر ملل و مناطق را متاثر
نماید .سیاس��ت های کش��ورهای بزرگ و س��رمایه دار ،جنگ ها و ویرانی ها ،حوادث غیرمترقبه و  ،...بی شک بر صعودی یا نزولی
بودن رش��د اقتصادی تمام کش��ورها اثرگذار است و اقتصاد دانان در تدوین برنامه ها و سیاست های کالن اقتصادی جامعه خود ،نیم
نگاه��ی نیز بر روندها و ش��اخص های اقتصادی در س��ایر نقاط جهان دارند .به بیانی دیگر اتخ��اذ تصمیمات منطقی و صحیح بدون
داشتن اطالعات از زمان حال و پیش بینی های آتی ،امری محال است.
صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود از اقتصاد جهان که در س��ال  2011منتش��ر شد ،آورده است« :نگرانی هایی که از
تعمیق رکود وجود داشت ،بدل به واقعیت نشده است» .طبق نظر الیور بالنچارد -اقتصاد دان برجسته و مشاور ارشد صندوق -انتظار
می رود که در دو سال  2011و  2012اقتصاد جهانی با نرخ  4/5درصد رشد کند که در این میان نرخ رشد اقتصادهای پیشرفته تنها
 2/5و نرخ رشد اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه  6/5خواهد بود.
چالش اغلب اقتصادهای نوظهور متفاوت از اقتصادهای پیشرفته است – به تعبیری چالش اقتصاد در کشورهای نوظهور اجتناب از بیش
فعال ش��دن اقتصاد در آس��تانه پر شدن تولید بالفعل و بالقوه و جریان های بزرگ ورودی سرمایه است .واکنش این کشورها باید دووجهی
باشد؛ اول ترکیب انضباط مالی برای باقی ماندن تولید در سطح بالقوه و دوم استفاده از ابزارهای احتیاطی کالن مثل کنترل های سرمایه ای
درمواقع لزوم می باشد تا جلوی افزایش ریسک سیستمی ناشی از جریان های ورودی بزرگ گرفته شود .در این گزارش همچنین در
خصوص ش��رایط اقتصادی در قاره کهن آس��یا پیش بینی شده است که رشد سریع در آسیا ادامه می یابد و روند بازگشت اقتصاد در
بیشتر اقتصادهای آسیایی به حرکت توسعه ای خود ادامه می دهد و به بیانی دیگر رشد اقتصادی در آسیا سریع تر از سایر مناطق پیش
می رود و دلیل عمده آن عملکرد صادراتی خوب ،تقاضای بخش خصوصی داخل و در برخی موارد رشد سریع اعطای اعتبارات و
تسهیالت در بخش تولید می باشد.
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سهم عوامل مختلف در رشد کشورهای آسیایی (درصد تغییر)
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در نهایت به اقتصادهای نوظهور و در حال توس��عه توصیه ش��ده اس��ت تا برنامه های خود را به دقت هدف گذاری نموده و تمرکز
بیشتری بر رسیدگی به فقرا در جوامع خود داشته باشند .بنابراین طبق گزارشات منتشر شده توسط منابع علمی و مالی دنیا می توان
چنین نتیجه گیری نمود که نظام های بانکی ،موسسات مالی و اعتباری با در اختیار داشتن ابزارهای مناسب مالی و اعتباری می توانند
نقش بسیار مهمی در بهبود رفاه عمومی و اجتماعی کشورها و هموار نمودن راه رشد اقتصادی کشورها ایفا نمایند.
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اقتصاد ایران در سال 89
ایران اسالمی در سال  ،89ضمن تاثیرپذیری از رخدادهای اقتصادی جهان و مهم تر از آن موفقیت در کنترل بروز تاثیرات
گسترده در اقتصاد کشور ،توانست از مهم ترین چالش و مانع پیشرفت و توسعه کشور با آغاز اجرای قانون "هدفمند کردن
یارانه ها" و حمایت همزمان از بخش های مصرف کننده و تولید کننده در کنار اصالح نظام توزیع ،عبور کند .هدفمند سازی
یارانه ها را می توان به مثابه آغاز جهش جدیدی در تولید و تجارت دانست که در صورت اجرای اصولی ،رقابت مداری
را جایگزین یارانه مداری می کند.
طبق گزارش��ات و پیش بینی های صندوق بین المللی پول که مرجع ذی صالح پولی و مالی در دنیا محس��وب می ش��ود؛
پیش بینی شده است که:
تورم ایران تا سال  2016به  %7کاهش یابد،
رشد اقتصادی ایران تا سال  2016به  %4/3افزایش یابد و
تراز حساب جاری ایران تا سال  2016به  6/8برسد.
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عالوه بر آمار جهانی ،عملکرد بازار سرمایه و بورس ایران بهترین مصداق است بر این مدعا؛ بازار سرمایه و بورس ایران یکی
از بهترین و پویاترین سال های خود را در سال  89پشت سر گذاشته و از موج اول و دوم بحران های مالی و اقتصادی جهان
به سالمت عبور کرد و کمترین تاثیر را متحمل گشت .نیازی به یادآوری نیست که دستاوردهای اقتصادی ایران در سال 89
در حالی محقق گشته اند که با افزایش تحریم ها و فشارهای اقتصادی از جانب سایر کشورها نیز روبه رو بوده ایم.
یکی از دغدغه های همیشگی کارشناسان اقتصادی ایران بحث کنترل نقدینگی و مقابله با افزایش بی رویه قیمت هاست.
با عنایت به تصویب الیحه تحول بانکی ،پای بندی به اصول بانکداری اسالمی و تاکید بر لزوم بهره برداری حداکثری از
ابزارها و روش های جدید مالی و اعتباری ،بدون تردید نظام پولی و بانکی کش��ور ش��امل کلیه بانک ها و موسسات مالی
و اعتباری وظیفه خطیری را در محقق ش��دن اهداف کالن اقتصادی کش��ور بر عهده خواهند داش��ت تا ضمن بهبود سطح
رفاه و معیش��ت مردم ،نظام اقتصادی ایران اس�لامی در مسیری پایدار همراه با رشد غیرتورمی و توسعه و پیشرفت همراه
با عدالت قرار گیرد.
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نگاهی به صنعت لیزینگ ایران در سال 89
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لیزینگ صنعتی است با سابقه ای طوالنی و کهن که تجدید حیات آن در ایران و در عصر کنونی به دو دهه گذشته باز می
گردد .از زمان تولد دوباره لیزینگ در ایران ،این صنعت با فراز و فرود های زیادی در مباحث قانونی ،فرهنگی و حقوقی
رو به رو بوده اس��ت که خوش��بختانه ضمن گذر موفق از تمام بحران ها و چالش های پیش رو ،آینده ای روش��نی را پیش
روی خود می بیند.
لیزین��گ به عنوان ابزاری کارآمد و مطمئن به صورت مس��تقیم بر افزایش ق��درت خرید مردم ،افزایش عرضه و تقاضا ،به
گردش درآمدن چرخ های تولیدی کش��ور و به صورت غیرمس��تقیم بر کاهش نرخ تورم ،افزایش اشتغال ،توازن مثبت در
تراز پرداخت های کش��ور ،افزایش درآمد ناخالص ملی و افزایش درآمد س��رانه نقش حائز اهمیتی دارد و از این رو است
که آمار تعدادی و مبلغی مبادالت و معامالت این صنعت در کشور رو به رشد است.
در سال  88شرکت های لیزینگ ایرانیان ،لیزینگ پاسارگاد ،بهمن لیزینگ ،لیزینگ پارسیان ،لیزینگ اقتصاد نوین و لیزینگ
صنعت و معدن توانستند با حجم فروش بیش از  7.152میلیارد ريال خود را در بین  300شرکت برتر ایران یا به عبارتی
غول های تجاری ایران جای دهند.
اگر بخواهیم بر عملکرد صنعت لیزینگ ایران در سال  89تحلیلی مختصر داشته باشیم بهترین مرجع مطالعاتی را می توان
بازار بورس و سرمایه ایران دانست .بررسی های به عمل آمده از فعل و انفعاالت ترکیب سهامداری  37صنعت بورسی که
در پایان مهر ماه  89صورت پذیرفت حاکی از آن است که دو صنعت بانکداری و لیزینگ بیشترین تعداد سرمایه گذاران
را به خود جذب کرده و س��هام ش��رکت های این دو صنعت به مانند ماه های گذشته از درجه مقبولیت بیشتری برخوردار
بوده اند و در فهرست  50شرکت فعال تر بورس تهران قرار گرفتند.
در پایان ش��ایان ذکر اس��ت مجموع شرکت های لیزینگ فعال در کشور توانس��ته اند عملکرد مالی و اعتباری قابل قبولی
را در س��ال  89برای خود و سهامدارانش��ان رقم بزنند و ادامه این روند در سال  90ضمن لحاظ نمودن بسته نظارتی بانک
مرکزی که شرکت های لیزینگ را به طراحی و بهره برداری از استراتژی های جدید رهنمون می سازد ،بیشک خواهد توانست
ضمن تحمیل کمترین مخاطرات به مردم ،در بهبود وضعیت رفاه اجتماعی کلیه ذی نفعان (اعم از سهامداران ،مشتریان و
کارکنان) نقش بس��زایی داش��ته و در دیدگاهی وسیع تر راه رشد اقتصادی را برای ایران اسالمی در حد سهم و توان خود
هموارتر نماید.
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پيام مديرعامل
ش��ناخت ،تجزیه و تحلیل ش��رایط رقابتی صنعت لیزینگ در کشور ،توام با توجه به سیاست های کالن اقتصادی کشور و
نظام های راهبردی گروه صنعتی ایران خودرو و تمرکز بر دس��تیابی به هدف غائی شرکت که همان حداکثر سازی ارزش
ثروت س��هامداران و ذی نفعان می باش��د ،لیزینگ ایرانیان را در س��ال  1389به خلق استراتژی های نوین کسب و کار و
طراحی و بهره برداری به موقع از رویکردهای جدید ،رهنمون ساخته است.
رویکردهایی که با اس��تعانت به الطاف الهی در س��ایه تفکر فرآیندگرا ،اس��تفاده از خرد جمعی ،اعتقاد بنیادین به اثربخشی
تغییر و بهبود مستمر و با اتکا به دانش و توانمندی سرمایه های انسانی این شرکت محقق گردیده است و نتایج و پیامدهای
مثبت آن در کس��ب س��ود  50درصدی برای هر سهم و فروش بیش از  30.000دس��تگاه انواع خودروهای سواری گروه
صنعتی ایران خودرو به زیباترین شکل ممکن جلوه گر شده است.
ما س��هامداران و مش��تریان را در جایگاه شرکای تجاری خود قرار داده ایم و با تعامل و همفکری همه جانبه در تالشیم تا
ضمن بهره مندی از حمایت گروه صنعتی ایران خودرو و ش��رکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو ،چرخه ی بهبود
مستمر را با هدف خلق دانش و تداوم رشد سودآوری شرکت به گردش درآوریم.

علی حاجی کاظم لواسانی
(مدیر عامل و عضو هیئت مدیره)

Iranian Leasing Co.
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تاييديه هيئت مديره

مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام شرکت لیزینگ ایرانیان

(سهامی عام)

در اج�رای مفاد ماده  232اصالحیه قانون تجارت ،مصوب اس�فندماه  1347و ماده  45قانون بازار اوراق بهادار
بدینوس�یله گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی ش�رکت برای دوره مالی منتهی به  29اس�فند  1389بر پایه
سوابق ،مدارک و اطالعات موجود تهیه و به شرح ذیل تقدیم می گردد.
گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های س��االنه هیئت مدیره به مجمع ،مبتنی بر اطالعات ارائه ش��ده در صورت های
مالی بوده و اطالعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می آورد.
ب��ه نظر اینجانب��ان اطالعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی ش��رکت می باش��د ،با تاکید بر ارائه
منصفانه نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع ش��رکت و انطباق با مقررات قانونی و اساس��نامه ش��رکت تهیه
و ارائ��ه گردیده اس��ت .این اطالعات هماهنگ ب��ا واقعیت های موجود بوده و اثرات آنه��ا در آینده تا حدی که در موقعیت
فعلی می توان پیش بینی نمود ،به نحو درست و کافی در این گزارش آورده شده است و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از
آن موجب گمراهی اس��تفاده کنندگان می ش��ود ،از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ  1389/02/22به تائید هیئت مدیره
رسیده است.
اصغردانشیان
رئيس هيئت مديره
نماینده شرکت تعاونی خاص کارکنان گروه
صنعتی ایران خودرو

علی اصغر سرائی نیا
نائب رئيس هيئت مديره
علی حاجي کاظم لواسانی
مدیر عامل و عضو هيئت مدیره

نماینده شرکت توسعه صنعت و گسترش خدمات ایرانیان
(سهامی خاص)

نماینده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
(سهامی عام)

عضو هيئت مديره
نماینده شرکت گسترش تجارت کاالی ایرانیان
(سهامی خاص)

Iranian Leasing Co.

یوسف رضا رضایی

رضا رحمانی
عضو هيئت مدیره

نماینده شرکت ایران خودرو
(سهامی عام)
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معرفی لیزینگ ایرانیان

1

 .1. 1تاریخچه

ش��رکت لیزینگ ایرانیان (س��هامی عام) در  26شهریور  1381تاسیس و تحت ش��ماره  192064در اداره ثبت شرکت ها و موسسات
غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است .این شرکت با سرمایه گذاری شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو تاسیس و با همکاری
تعدادی از مدیران و کارشناسان مجرب و متخصص شروع به فعالیت نموده است.
در سال  1384با توجه به توسعه روزافزون فعالیت های شرکت ،به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1384/08/07
نام شرکت از لیزینگ خودرو ایرانیان (سهامی خاص) به لیزینگ ایرانیان (سهامی عام) تغییر نام یافت.
در س��ال  1386و پس از تصویب دس��تورالعمل اجرایی تاس��یس و نحوه فعالیت و نظارت بر ش��رکت های لیزینگ (واسپاری) از سوی
ش��ورای پول و اعتبار؛ ش��رکت لیزینگ ایرانیان پس از مطابقت کامل مفاد اساس��نامه خود با ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری
اسالمی ایران ،موفق شد تا مجوز فعالیت خود را تحت شماره  69479از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران دریافت نماید.
در س��ال  1388پس از انجام ارزیابی رس��می از سوی کارشناسان بانک مرکزی ،شرکت موفق به دریافت مجوز فعالیت سه ساله تحت
ش��ماره  238516از بانک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران گردید .در همین سال ش��رکت به منظور بهره مند نمودن صاحبان محترم
س��هام از مزایای مرتبط با ورود ش��رکت به بازار فرابورس کش��ور ،پس از طی تش��ریفات قانونی مربوطه و به پشتوانه شفافیت در نحوه
عملکرد و گزارشگیری مالی و همچنین اهتمام همه جانبه مدیران و کارکنان خدوم و ساعی خود ،توانست با ثبت رکوردی بی سابقه
در س��ازمان بورس و اوراق بهادار کش��ور ،تنها در مدت  12روز از زمان ارائه درخواس��ت پذیرش به س��ازمان بورس و با استناد به نامه
ش��ماره /0125پ 88/ش��رکت فرابورس ایران در هیئت پذیرش مورد پذیرش قرار گرفته و با نماد «وایران» نزد سازمان بورس و اوراق
بهادار به ثبت برسد.
در س��ال  1389لیزین��گ ایرانیان با اتکا به دانش ،توانمندی و تخصص س��رمایه های انس��انی خود ضم��ن دریافت مجدد گواهی نامه
 ، ISO9001-2008وارد عرصه ای متفاوت از فروش در صنعت لیزینگ کش��ور ش��د و توانس��ت ضمن ثبت رکوردی بی س��ابقه در
فروش انواع خودروهای س��بک تولیدی گروه صنعتی ایران خودرو ،س��ود هر سهم خود را به نحو قابل مالحظه ای افزایش دهد و بستر
مناسبی را برای افزایش ارزش ثروت سهامدارانش ایجاد نماید .از سوی دیگر در همین سال لیزینگ ایرانیان با دیدگاه مشتری مدارانه
خود ،طرح «یکپارچه س��ازی ارائه خدمات پس از فروش» را با الگوبرداری از نظام بانکی کش��ور طراحی و با موفقیت پیاده سازی نمود
که ماحصل آن افزایش رضایتمندی مشتریان و کاهش هزینه های جاری سازمان بود.

 .1. 2موضوع فعالیت

موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه مصوب به شرح ذیل می باشد:
خرید انواع کاالها نظیر کاالهای سرمایه ای گران قیمت مانند اتوبوس ،کامیون ،ماشین آالت سنگین و کاالهای مشابه و واگذاری آنها
به متقاضیان در قالب عقود اجاره به ش��رط تملیک و یا فروش اقس��اطی ،خرید و فروش اوراق بهادار به منظور مدیریت نقدینگی در
چارچوب قوانین و مقررات و دستورالعمل های ذیربط.

Iranian Leasing Co.
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 .1. 3معرفی اعضای هیئت مدیره

علی اصغر سرائی نیا

اصغر دانشیان

علی حاجی کاظم لواسانی

رضا رحمانی

یوسف رضا رضایی
Iranian Leasing Co.
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 .1. 4روند تغییرات سرمایه

سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ  1میلیون ريال (شامل تعداد  1.000سهم به ارزش اسمی هر سهم  1.000ريال) بوده
که طی چند مرحله به ش��رح مندرج در ذیل به مبلغ  1.000میلیارد ريال (ش��امل تعداد  1.000.000.000سهم به ارزش
اسمی هر سهم  1.000ريال) افزایش یافته است.
مبالغ به میلیون ریال

تغییرات سرمایه شرکت
تاریخ افزایش سرمایه

درصد افزایش

سرمایه جدید

محل افزایش سرمایه

1384/10/10

500

500.000

مطالبات

1384/12/03

150

750.000

مطالبات

1385/04/12

133

1.000.000

مطالبات

1383/12/11

10.000.000

100.000

مطالبات

نمودار تغییرات سرمایه
مبالغ به میلیون ریال

1،000،000
750،000
500،000

100،000

Iranian Leasing Co.
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 .1. 5ترکیب صاحبان سهام

س��هامداران دارای مالکیت بیش از  %1س��هام شرکت لیزینگ ایرانیان در پایان سال مالی منتهی به  1389/12/29و تاریخ
تائید گزارش به شرح جدول ذیل می باشد:
پنج سهامدار عمده شرکت در پایان سال  1389و تاریخ تائید گزارش
تاریخ تائید گزارش

1389/12/29

ردیف

نام سهامدار

1

گروه صنعتی ایران خودرو

343.457.304

2

شرکت گسترش سرمایه گذاری
ایرانیان

151.796.381

15/18

3

شرکت تعاونی خاص کارکنان
ایران خودرو

109.524.784

10/95

109.524.784

4

شرکت گسترش تجارت کاالی
ایرانیان

224.076.094

22/41

224.076.094

22/4

5

سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

171.145.437

17/11

171.192.518

17/12

1.000.000.000

100

1.000.000.000

100

مجموع

تعداد سهام

درصد

تعداد سهام

درصد

34/35

343.457.304

34/35

151.749.300

15/18
10/95

نمودار ترکیب سهامداران
شرکت گسترش سرمایهگذاری ایرانیان

گروه صنعتی ایران خودرو

شرکت گسترش تجارت کاالی ایرانیان

شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو
سایر اشخاص حقیقی و حقوقی

%17
% 34

%15

% 11
Iranian Leasing Co.
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 .1. 6محیط حقوقی شرکت

مهم ترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:
اساسنامه شرکت،
قانون تجارت،
قانون مالیات های مستقیم،
قانون مالیات بر ارزش افزوده،
قانون کار،
قانون تامین اجتماعی،
استانداردهای حسابداری،
دستورالعمل اجرایی تاسیس و نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت های لیزینگ ،صادره از سوی بانک مرکزی،
قانون بازار اوراق بهادار به همراه آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه،
دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در فرا بورس ایران،
خط مشی کیفیت سازمان،
مصوبات مجامع عمومی،
مصوبات هیئت مدیره و آئین نامه ها و دستورالعمل های داخلی.

Iranian Leasing Co.
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 1. 7نظام راهبری شرکت

 .1.7. 1اطالعات مربوط به ساختار هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی

سمت

تاریخ

میزان

عضویت در

مالکیت در

هیئت مدیره سهام شرکت

عضویت همزمان در هیئت مدیره

عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر

سایر شرکت ها

شرکت ها در  5سال اخیر

تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو

اصغر دانشیان
(تعاونی خاص
کارکنان ایران
خودرو)

رئیس
هیئت

1389/03/24

%10/95

مدیره

تعاونی مسکن كاركنان ايران خودرو

تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو

شرکت سازه و ساختمان ایرانیان

شرکت ایران خودرو تبریز

شرکت حمل و نقل سمند ایرانیان

موسسه فرهنگی ورزشی پیکان

شركت فروش خودرو ايرانيان

تعاونی مسکن كاركنان ايران خودرو

شركت صرافي سمند ايرانيان

شرکت سازه و ساختمان ایرانیان

شركت سپهر كيش ايرانيان

شرکت حمل و نقل سمند ایرانیان

شركت فراگستر ايرانيان

شركت توسعه صنعت و خدمات ايرانيان

شركت گسترش آسان تجارت ايرانيان

شركت ايران خودرو فارس

كيش
علی اصغر سرائی
نیا
(گروه صنعتی ایران
خودرو)
رضا رحمانی
(توسعه صنعت و
گسترش خدمات)

نایب رئیس
هیئت

شرکت ایساکو
1389/03/24

%34/35

شرکت لیزینگ سمند

مدیره
عضو هیئت
مدیره

شرکت آپکو

شركت سرمايه گذاري سمند
1389/03/24

%0/0002

شركت ايران خودرو آذربايجان
شركت ايكو تريدينگ آلمان

یوسف رضا
رضایی

عضو هیئت

(گسترش تجارت

مدیره

علی حاجی کاظم

مدیرعامل

کاالی ایرانیان)

شرکت سیتکو
شرکت آب و حیات کرمان
شركت ايساكو كيش
شرکت فروش کاالی ایرانیان
شرکت گسترش تجارت کاالی ایرانیان
شرکت فروش کاالی ایرانیان

1389/03/24

%22/41

_

شرکت گسترش تجارت کاالی ایرانیان
شرکت اعتبارسنجی گسترش ايران خودرو
شرکت فروش کاالی ایرانیان

لواسانی
گذاری ایرانیان)

هیئت
مدیره

ايرانيان

کانون شرکت های لیزینگ ايران

کانون شرکت های لیزینگ ايران

شرکت فروش خودروی ایرانیان

شرکت پاك زيست خودرو ايرانيان

شرکت خدمات مشاوره ای حامی ایرانیان
شرکت تجارت حامی الکترونیک ایرانیان

Iranian Leasing Co.

(گسترش سرمایه

و عضو

1389/03/24

%15/18

شرکت خدمات مشاوره اي حامی

شرکت گسترش تجارت کاالی ایرانیان
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 .1 .7. 2کمیته های تخصصی هیئت مدیره
کمیته شورای معاونین و مدیران:
متش��کل از مدیرعام��ل ،معاون اقتص��ادی و مالی و کلیه
مدیران ش��رکت می باشد که هر هفته یک بار و به منظور
بررسی پیش��رفت عملکرد حوزه ها ،بررسی مشکالت و
اتخاذ تصمیمات جهت رفع مشکالت ،بررسی طرح های
جدید و  ...تشکیل جلسه می دهد.
کمیته ویژه بررسی مشکالت مشتریان:
متش��کل از مدیرعامل ،مع��اون اقتص��ادی و مالی ،مدیر
پیگیری و نظارت و مدیر حسابرسی و پشتیبانی فروش می
باش��د که در مواقع ضروری و جهت بررسی و تصمیم گیری
در خصوص شکوائیه ها و مشکالت مشتریان تشکیل جلسه
می دهد.
کمیته معامالت:
متشکل از مدیرعامل ،معاون اقتصادی و مالی و مدیر منابع
انس��انی می باشد که حسب ضرورت و جهت بررسی و
تصمیم گیری در خصوص انواع معامالت ش��رکت شامل
خرید یا فروش عمده ،برگزاری مناقصه ها و یا مزایده ها
تشکیل جلسه می دهد.
کمیته فناوری اطالعات:
متش��کل از نماینده ویژه مدیرعامل ،مدیر طرح و برنامه،
مدیر حسابرسی و پشتیبانی فروش و مدیر واحد متقاضی
می باشد و حسب ضرورت جهت بررسی مشکالت نرم
افزاری و سیس��تمی و ش��ناخت راهکارهای برون رفت
تشکیل جلسه می دهد.
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کمیته وصول مطالبات:
متش��کل از مدیر عام��ل ،معاون اقتص��ادی و مالی ،مدیر
پیگیری و نظارت و مدیر حسابرس��ی و پشتیبانی فروش
می باش��د ک��ه به صورت منظم و هر م��اه یک بار جهت
بررسی شرایط وصول مطالبات و شناسایی نقاط ضعف و

اتخاذ تصمیمات به منظور کاهش حداکثری ریسک ناشی
از عدم وصول مطالبات تشکیل جلسه می دهد.
کمیته منابع انسانی:
متشکل از مدیر عامل ،معاون اقتصادی و مالی ،مدیر منابع
انسانی و مدیر حسابرسی و پشتیبانی فروش می باشد که
به صورت منظم و هر دو ماه یک بار و یا حسب ضرورت
به منظور بررس��ی مشکالت و یا فرصت های موجود در
سرمایه های انس��انی و تصمیم گیری در خصوص امور
تشویقی و یا ترغیبی تشکیل جلسه می دهد.

 .1 .7. 3جلسات هیئت مدیره و حضور اعضا

در سال  1389هیئت مدیره شرکت با حضور حداکثر اعضا
در محل شرکت برای  11بار تشکیل جلسه داده و مصوبات
این جلس��ات در شرکت جاری ش��ده اند .به عبارتی دیگر،
اعضای هیئت مدیره به تعداد  55نفرجلس��ه در طول س��ال
مالی مذکور در جلسات هیئت مدیره حاضر گردیده اند.
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 .1 .7. 4مدیران اجرایی شرکت
اطالعات مربوط به معاون ومدیران اجرایی شرکت در جدول ذیل به اختصار آورده شده است.

نام و نام خانوادگی

سمت

سابقه اجرایی در شرکت

حسین واعظ سلطانی

معاون مالی و اقتصادی

مدیر مالی
معاون اقتصادی و مالی

امید روحانی

مدیر مالی

مدیر مالی

محسن قربانی زاده قمصري

مدیر تجهیز منابع

رئیس اداره خزانه داری
مدیر تجهیز منابع

عباس گلزارپور

مدیر حسابرسی و پشتیبانی فروش

مدیر حسابرسی و پشتیبانی فروش

حمید فالح شعبانی

مدیر بازاریابی و فروش

مشاور مدیرعامل
مدیر بازاریابی و فروش

غالمرضا بخشی

مدیر پیگیری و نظارت

آرزو عزیزی

مدیر طرح و برنامه

سرپرست مديريت پيگيري و نظارت
رئیس واحد وصول مطالبات
مدیر پیگیری و نظارت

ابراهيم فغاني

مدير اعتبارسنجي

مدیر طرح و برنامه
مدير اعتبارسنجي

Iranian Leasing Co.
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 .1. 8معرفی سرمایه های انسانی و ساختار سازمانی
.1 .8. 1

ترکیب نیروهای انسانی

نیازی به توضیح نیست که سرمایه های انسانی در هر سازمانی به عنوان عامالن تغییر ،تحول و بهبود ،مهم ترین و اصلی ترین
سرمایه صاحبان سهام می باشند .لذا در این قسمت نظر صاحبان محترم سهام را به ترکیب سنی و تحصیلی سرمایه های فکری
لیزینگ ایرانیان جلب می نماید:

ترکیب نیروی انسانی به تفکیک میزان تحصیالت

تعداد پرسنل

ردیف

شرح تحصیالت

1

زیردیپلم

7

2

دیپلم و فوق دیپلم

49

48

3

لیسانس و فوق لیسانس

50

54

106

106

مجموع

1389

1388
4

ترکیب نیروی انسانی به تفکیک تحصیالت در سال 89

%46
زیر دیپلم
دیپلم و فوقدیپلم
لیسانس و فوقلیسانس
Iranian Leasing Co.
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%47

%7
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ترکیب نیروی انسانی به تفکیک سن

تعداد پرسنل

ردیف

سن

1

25-20

8

2

30-26

28

39

3

35-31

38

29

4

40-36

23

18

5

45-41

6

3

6

50-46

3

2

106

106

مجموع

1389

1388
15

ترکیب نیروی انسانی به تفکیک سن در سال 89

%3
%7

20-25
26-30
31-35
36-40
41-45

%6

%26

%22

%36

46-50
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ترکیب جوان و دارای دانش و تخصص سرمایه های انسانی لیزینگ ایرانیان در کنار برخوداری از حمایت مدیران باسابقه و
مجرب ،س��ازمانی پویا و چابک را جهت حصول اهداف متعالی سازمان که همان حداکثرسازی ارزش ثروت تمام ذی نفعان
می باشد را ایجاد نموده است.
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 .1 .8. 2عملکرد شرکت در رابطه با حفظ و افزايش سطح كيفي در حوزه منابع انسانی

بسترسازی جهت استقرار نظام پیشنهادات به منظور دریافت کلیه پیشنهادات و بهره برداری از آنها در جهت
بهبود حداکثری سازمان،
ارزیابی عملکرد دوره ای کارکنان و انتخاب  10نفر اول از کارمندان نمونه،
طراحی و اجرای سیستم آموزشی درون حوزه ای با هدف غنی سازی شغلی کارکنان،
ارائه آموزش های عمومی و تخصصی با همکاری مراکز معتبر آموزشی کشور

 .1 .8. 3ساختار سازمانی
مجمع عمومی
سهامداران
بازرس قانونی و حسابرسی
هیئت مدیره

مدیر عامل

مشاوران

اداره دفتر مدیریت
اداره روابط عمومی

مدیریت برنامه ریزی و فناوری اطالعات

اداره حراست

معاونت مالی و اداری

Iranian Leasing Co.

26

مدیریت مالی و
اقتصادی

مدیریت خزانه
داری و تامین
منابع

معاونت اجرایی

مدیریت منابع
انسانی و
پشتیبانی

مدیریت
بازاریابی و
فروش

مدیریت
حسابرسی و
پشتیبانیفروش

مدیریت
حقوقی و
وصول مطالبات
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 .1. 9محل شرکت و دفاتر آن
 .1 .9. 1دفتر مرکزی شرکت لیزینگ ایرانیان

به آدرس:

ته��ران ،خیابان مطه��ری ،بع��د از چهارراه س��هروردی،
نبش خیابان یوسفیان ،پالک 48

 .1 .9. 2دفت�ر ف�روش و ام�ور س�هامداران
شرکت لیزینگ ایرانیان

به آدرس:

تهران ،خیابان شهید بهشتی ،نرسیده به چهارراه اندیشه،
پالک 37

 .1 .9. 3پارکینگ شرکت لیزینگ ایرانیان
به آدرس:

تهران،کیلومتر  17جاده مخصوص  ،بلوار نخل ،پالک 11

Iranian Leasing Co.
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 .1. 10لیزینگ ایرانیان در یک نگاه
عملکرد مالی لیزینگ ایرانیان از سال  87لغایت 89
1389

شرح/سال مالی

1388

1387

الف) اطالعات عملکرد مالی طی دوره (میلیون ريال)
درآمد خالص

830.200

498.927

460.553

سود عملیاتی

622.444

320.681

336.835

درآمدهای غیرعملیاتی

33.481

117.373

81.487

سود خالص -پس از کسر مالیات

516.005

362.077

319.203

3.173

()6.587

()22.114

615.839

744.245

584.527

تعدیالت سنواتی
وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

ب) اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره (میلیون ريال)
جمع دارایی ها

6.108.497

3.280.408

3.772.690

جمع بدهی ها

4.510.736

1.858.653

2.419.840

سرمایه ثبت شده

1.000.000

1.000.000

1.000.000

جمع حقوق صاحبان سهام

1.597.760

1.421.755

1.352.850

ج) نرخ بازده (درصد)
نرخ بازده دارایی ها

8/45

11/04

7/8

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)

32/3

25/47

26/7

د) اطالعات مربوط به هر سهم

Iranian Leasing Co.
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تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع

-

-

-

اولین پیش بینی سود هر سهم (ريال)

301

-

27.314

آخرین پیش بینی سود هر سهم (ريال)

510

-

-

سود واقعی هر سهم (ريال)

516

362

319

سود نقدی هر سهم (ريال)

-

340

290

آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تائید گزارش (ريال)

2.742

1.840

-

ارزش دفتری هر سهم (ريال)

1.598

1.424

1.353

نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم (ريال)

5/31

5/08

-

ه) سایر اطالعات
تعداد کارکنان (نفر)

106

106

92

Iranian Leasing Co.
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فعالیت ها در سال 1389

2

لیزینگ ایرانیان (سهامی عام) مجموعه ای است فعال و پویا که توانسته است در سال  1389با اتکا به دانش ،تخصص و
توانمندی سرمایه های انسانی خود به دستاوردهای بزرگی در صنعت لیزینگ کشور نایل گردد .بدیهی است حصول به
اهداف تعیین شده ماحصل تالش زنجیره ای از حوزه ها و نیروها است که نبود هر یک از آنها بی شک سازمان را از دستیابی
به اهدافش دور می نمود .در این قسمت فرصت را مغتنم شمرده و به اهم فعالیت های صورت گرفته در شرکت لیزینگ
ایرانیان طی سال مالی مورد گزارش ،گذری اجمالی خواهیم داشت.

 .2. 1بازاریابی و فروش
تغییر سیاست های پولی دولت در سال های اخیر در راستای انقباض پولی و کاهش تورم که موجب محدود شدن منابع
مالی بانکی شده است تاثیر چشم گیری بر شرکت های فعال در زمینه واسطه گری مالی داشته است .در این میان
شرکتهای لیزینگ نیز از این قاعده مستثنی نبوده اند .شرکت لیزینگ ایرانیان به عنوان یکی از ارکان اصلی صنعت لیزینگ
کشور در بهترین زمان ممکن با بهره گیری از تکنیک های نوین و هوشمندانه مدیریت مالی و بازرگانی این تهدید را به
فرصت تبدیل نمود و با بهبود به هنگام سیاست های اعطای تسهیالت بهترین منافع را از شرایط جاری کشور ،نصیب ذی نفعان
خود نمود.

جدول تعدادی فروش به تفکیک نوع فروش در سال 1389

ردیف

نوع فروش

تعداد

1

فروش اقساطی و اجاره به شرط تمليك

32.175

2

فروش نقدی

1.182

مجموع
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33.357
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83844

نمودار روند تجمعي تعداد فروش خودرو در شركت لیزینگ ایرانیان

333
57
50487

45845

39822

32217
23985
13815
4157

سال 89

سال 88

سال 87

سال 86

سال 85

سال 84

سال 83

سال 82

لیزینگ ایرانیان در سال  1389توانسته است به رکورد فروش بیش از  33.000دستگاه انواع خودروهای گروه صنعتی ایران
خودرو نایل آید ،این تعداد كه در مقایسه با آمار فروش سالیان گذشته بالغ بر  %70مجموع خودروهاي فروش رفته در
شركت ليزينگ ايرانيان از بدو تاسيس تا پايان سال  1388مي باشد ،بيانگر رشد بسیار چشمگیر و نشانگر تحول عظیم
ساختاری و فرآیندی در این شرکت می باشد.

 .2. 2خدمات پس از فروش
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لیزینگ ایرانیان شرکتی است با بیش از  80.000مشتری ،مشتریانی که پس از اخذ تسهيالت هر یک به نوعی در زمان های
مختلف و غیرقابل پیش بینی جهت دریافت انواع خدمات پس از فروش به شرکت مراجعه مي نمايند .لذا همواره باید آمادگی
الزم برای پاسخگویی به این تعداد از مشتریان وجود داشته باشد .به منظور نیل به این مهم و افزایش سطح کمی و کیفی ارائه
خدمات پس از فروش "طرح یکپارچه سازی ارائه خدمات پس از فروش" در نیمه دوم سال  89پس از ماهها کار کارشناسی
طراحی و اجرا گردید و در اجرای این طرح کلیه خدمات پس از فروش متمرکز شد و نتایج مثبت دیگری نیز همچون
کاهش زمان ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان،
ایجاد نظم و انضباط در پاسخگویی به مشتریان و راه اندازی سیستم نوبت ده،
کاهش هزینه های ناشی از دوباره کاری ها در ارائه خدمات پس از فروش،
بهبود فضای انتظار مشتریان و افزایش آسایش و آرامش متقاضیان هنگام دریافت خدمات
بر جای گذاشت.
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 .2. 3طرح و برنامه
حوزه طرح و برنامه را مي توان به عنوان حوزه تشخيص و برنامه ريزي در خصوص بهبود فرايندهاي شرکت لیزینگ ایرانیان
نام برد .حوزه طرح و برنامه لیزینگ ایرانیان با برخورداری از نیروهای متخصص و توانمند در سال  1389نقش قابل توجهي در
دستاوردهای حاصله شرکت لیزینگ ایرانیان از منظر شناسایی نقاط ضعف و مشاركت در ارائه و اجراي راهکارهای برون رفت
از وضعیت موجود ايفا نموده است که در ادامه به اهم آنها اشاره می گردد:

 .2 .3. 1امور سیستم ها و روش ها

تهیه برنامه مبسوط نگهداشت سیستم مدیریت کیفیت
طراحی و بهره برداری از سیستم مکانیزه اقدامات اصالحی و پیشگیرانه
تهیه ،تغییر و به روز آوری فرآیندهای کاری ،روش ها و دستورالعمل ها
انجام ممیزی داخلی شرکت و همراهی در ممیزی ساالنه شرکت
کنترل و نظارت بر روند تحقق اهداف
دریافت مجدد گواهی نامه  ISO9001-2008از شرکت  DQSآلمان

 .2 .3. 2فناوری اطالعات

بررسی و به روز رسانی وب سایت شرکت
خرید و راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری تحت وب
طراحی ،تولید و پشتیبانی نرم افزار جدید مطابق با نیاز حوزه های درون سازمان
بهبود سیستم تلفن گویا و نیز سیستم ارسال و دریافت پیامک به منظور رفاه حال متقاضیان
ارتقای سطح امنیتی شبکه ها و پایگاه داده درون سازمان
راه اندازی وب سرور و ارائه خدمات اینترنتی سهام و سیستم جامع لیزینگ

 .2. 4اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجامع
در سال مالي مورد گزارش و در تاريخ تهيه اين گزارش هيچ گونه تكاليف انجام نشده اي كه از سوي مجامع عمومي
سهامداران در سنوات قبل تعيين شده باشد وجود ندارد.
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اطالعات مالی لیزینگ ایرانیان
در سال 1389

3

 .3. 1زمینه های فعالیت
لیزینگ ایرانیان مطابق موضوع اساسنامه خود ،در سال  1389در زمینه ارائه تسهیالت به عموم مردم و متقاضیان در
جهت خرید انواع خودروهای سواری گروه صنعتی ایران خودرو اقدام نموده است و ضمن ارائه تسهیالت آسان به متقاضیان
توانسته است بازار فروش مناسبی را نیز برای گروه صنعتی ایران خودرو ایجاد نماید .لیزینگ ایرانیان در ارائه تسهیالت به
متقاضیان از سبد متنوع فروش مطابق نیاز مشتریان بهره جسته است که در ادامه به اهم آنها اشاره می گردد:
فروش نقدی اعتباری
فروش اقساطی
فروش اجاره به شرط تملیک
فروش نقدی
فروش ضمانت نامه ای

 .3. 2منابع تامین مالی

یکی از محوري ترين موضوعات در موسسات غير متشكل پولي ،تامين به موقع و ارزان قيمت مالي از منابعي با پشتوانه
قوي و مطمئن است كه ضمن افزايش بهره وري متضمن روند رو به رشد حركت موسسات باشد .در سال مالي مورد گزارش
ليزينگ ايرانيان با خلق فرصتهاي بديع و هوشمندانه مالي نه تنها به توفيقي كم نظير در نحوه تامين مالي مناسب دست
يافت بلكه با ظاهر شدن در جايگاه شريك تجاري اعطاكنندگان تسهيالت مزبور توانست ضمن حفظ منافع دو سويه ،تاثير
به سزايي در شكل گيري اقتصادي سالم و رشد توليد نا خالص ملي كشور داشته باشد.
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 .3. 3معامالت با اشخاص موضوع مفاد ماده  129قانون تجارت و اشخاص وابسته
معامالت انجام شده با اشخاص موضوع مفاد ماده  129قانون تجارت جمهوری اسالمی ایران و همچنین اشخاص وابسته
موضوع مفاد استاندارد حسابداری شماره  12به شرح مندرج در جدول ذیل می باشد:
مبالغ به میلیون ریال
ردیف

نام اشخاص طرف معامله

1
2

شرکت پاک زیست خودرو ایرانیان

عضو مشترک
هیئت مدیره

شرکت خدمات مشاوره ای حامی ایرانیان

عضو مشترک

(سهامي خاص)

هیئت مدیره

3

شركت گسترش سرمايه گذاري ايرانيان (سهامي عام)

4

شركت گسترش تجارت كاالي ايرانيان (سهامي خاص)

5

شرکت ایران خودرو (سهامي عام)

6

نوع وابستگی

عضو مشترک
هیئت مدیره
عضو مشترک
هیئت مدیره
سهامدار و عضو
هیئت مدیره

شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو

سهامدار و عضو

(سهامي عام)

هیئت مدیره

مانده

گردش حساب
بدهکار

بستانکار

بدهکار

بستانکار

3.224

29

3.195

0

971.096

1.051.619

0

80.523

751.157

742.124

9.033

0

-

7

-

7

155.262

1.591.533

0

1.436.271

835.741

0

2.422.522 3.258.263

 .3. 4روند تسهیالت اعطایی
ميزان تسهيالت اعطايي در سال  1389بالغ بر  37درصد از مجموع تسهيالت اعطايي از بدو تاسيس شركت تا پايان سال
 1388مي باشد .دستيابي به امار خيره كننده فوق به روشني گوياي وفاي به عهد مديران و كاركنان شركت ليزينگ
ايرانيان به سهامداران محترمي است كه با اعتماد به اين مجموعه زمينه افتخار آفريني براي شركت خودشان و صنعت
ليزينگ كشور را فراهم آوردهاند .اين مهم ميسر نبود مگر با اعتماد قلبي تمامي مديران و كاركنان شركت به اجراي منويات
مقام معظم رهبري در سال موسوم به "كار مضاعف و همت مضاعف".
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 .3 .4. 1نمودار روند تجمعي مانده تسهيالت اعطايي
نمودار روند تجمعي مانده تسهيالت اعطايي

مبالغ به میلیون ریال

14,986,044
11,714,398

89

88

20,000,000
15,000,000

9,728, 562

87

7,034,109

86

10,000,000

4,075,158

85

1, 868,357

639,081
83

84

5,000,000

199,554
82

-

 .3 .4. 2نمودار روند تجمعي مانده تسهيالت اعطايي خودروي سبك
نمودار روند تجمعي مانده تسهيالت اعطايي خودروی سبک

مبالغ به میلیون ریال

5,610,261

6,000,000
5,000,000

3,573,654

3,132,407

4,000,000

2,675,405

3,000,000

2,045,151
1,281,243
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89

88

87

86

85

84

2,000,000

639,081
83

199,554
82

1,000,000
-
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 .3. 5گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت
ریسک های مترتب بر شرکت های لیزینگ از حیث تنوع در حد باالیی قرار دارند لیکن با توجه به درجه اهمیت ریسک های
مزبور و صرف نظر از ریسک های متداول در سایر صنایع ،صنعت لیزینگ با وجود ساختار ذاتاً مالی ،عموماً در سه حوزه کلی با
ریسک های مندرج در زیر مواجه می باشد:

 .3 .5. 1ریسک های حوزه فنی

ریسک فنی در شرکت های لیزینگ بسته به ترکیب محصوالت قابل ارائه (دارای ریسک های متفاوت) و میزان وابستگی
به تامین کنندگان آن محصول قابل ارزیابی است .در این رابطه با توجه به اینکه شرکت لیزینگ ایرانیان (سهامی عام) به عنوان
بزرگ ترین شرکت فعال در صنعت لیزینگ کشور با بهره مندی از حمایت سهامداران عمده شامل گروه صنعتی ایران خودرو
که در زمره بزرگ ترین خودروسازان کشور و خاورمیانه قرار دارد و گروه شرکت های زیرمجموعه تعاونی خاص کارکنان
ایران خودرو که با بیش از  60.000عضو به عنوان بزرگ ترین تعاونی و نیز تعاونی برتر و برگزیده کشور طی  3سال متوالی
انتخاب شده است به راحتی ریسک های موسوم به ریسک های فنی را تحت پوشش قرار داده است.

 .3 .5. 2ریسک های حوزه مالی

مدیریت ریسک در این حوزه متوجه برنامه ریزی ،اجرا ،کنترل و بهبود عملکرد مالی شرکت با هدف افزایش میزان
سودآوری و به تبع آن تقویت منافع سهامداران می گردد .ریسک سرمایه گذاری و ریسک اعتباری به عنوان دو ریسک
محوری در حوزه مالی مطرح می باشند.
ریسک سرمایه گذاری :ریسک سرمایه گذاری در صنعت لیزینگ عمدتاً شامل ریسک نقدینگی ،ریسک نرخ بهره و
ریسک بازار می باشد .در این رابطه شرکت لیزینگ ایرانیان(سهامی عام) با اتخاذ رویکرد مشارکت های چندجانبه از
طریق انعقاد قرارداد سرمایه گذاری در مبادالت مالی در اقدامی نوآورانه گام موثری در کاهش چشمگیر ریسک های
ناشی از تامین نقدینگی ،کاهش میانگین هزینه و نرخ بهره برداشته است.
ریسک اعتباری :عبارت است از ریسک ناشی از احتمال عدم وصول اقساط مرتبط با تسهیالت اعطایی به مشتریان
در سررسید مقرر .ریسک اعتباری یکی از مهم ترین ریسک های ذاتی در صنعت لیزینگ به شمار می رود لیکن
در شرکت لیزینگ ایرانیان(سهامی عام) این ریسک از طریق بیمه نمودن آن نزد یکی از شرکت های معتبر به
نام شرکت "خدمات مشاوره ای حامی ایرانیان" به طور کامل تحت پوشش قرار گرفته است .در این رابطه شرکت
خدمات مشاوره ای حامی ایرانیان متعهد است تا در چارچوب قرارداد فی مابین به محض اعالم اقساط وصول نشده
از مشتریان توسط شرکت لیزینگ ،اقدام به تادیه مطالبات معوق بنماید.

 .3 .5. 3ریسک های حوزه عملیاتی
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 .3. 6شرکت از منظر بورس اوراق بهادار
 .3 .6. 1وضعیت معامالت و قیمت سهام

شرکت در تاریخ  1388/12/19در بورس اوراق بهادار تهران در گروه واسطه گری مالی با نماد "وایران" درج شده و سهام
آن برای اولین بار در تاریخ  1388/12/24مورد معامله قرار گرفته است.
در سال  ،1389نماد شرکت لیزینگ ایرانیان در  218روز باز بوده و تعداد روزهای معامالت نیز برابر  218روز می باشد.
وضعیت سهام شرکت طی  2سال اخیر به شرح ذیل بوده است:
جدول وضعیت معامالت و قیمت سهام لیزینگ ایرانیان
سال مالی

تعداد سهام

ارزش سهام

تعداد روزهای

منتهی به

معامله شده

معامله شده

باز بودن نماد

تعداد روزهایی
که نماد معامله

پایان سال مالی
ارزش بازار

قیمت سهم

سرمایه

(میلیون ریال)

(ریال)

(میلیون ریال)

1388/12/29

125.266.305

203.234

3

3

1.713.000

1.713

1.000.000

1389/12/29

449.404.249

1.011.545

218

218

2.808.000

2.808

1.000.000

شده است

(میلیون ريال)

 .3 .6. 2وضعیت نقدشوندگی سهام و کیفیت افشا اطالعات شرکت

اطالعات مقایسه ای پیش بینی های درآمد هر سهم و عملکرد واقعی
اطالعات مربوط به پیش بینی های درآمد هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به  1389/12/29و عملکرد واقعی آن
به شرح زیر بوده است:
مبالغ به میلیون ریال

جدول اطالعات مقایسه ای پیش بینی های هر سهم و عملکرد واقعی
اولین پیش بینی درآمد هر

دومین پیش بینی درآمد هر

عملکرد واقعی در سال

سهم در اسفند ماه 1388

سهم در بهمن ماه 1389

1389

درآمد حاصل از ارائه خدمات

428.822

526.129

492.802

بهای تمام شده خدمات

()202.984

()155.371

()167.147

سود خالص

225.838

370.758

325.655

هزینه های اداری و فروش

()52.035

()45.949

()40.609

خالص سایر درآمد و هزینه های عملیاتی

166.960

286.568

337.398

سود عملیاتی

340.763

611.377

622.444

خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

37.277

35.687

33.481

سود خالص قبل از کسر مالیات

378.040

647.064

655.925

مالیات

()76.672

()137.560

()139.920

سود خالص

301.368

509.504

516.005

شرح اقالم جدول پیش بینی درآمد هر سهم
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رتبه کیفیت افشا اطالعات و نقدشوندگی سهام
با توجه به حضور شرکت لیزینگ ایرانیان در بازار فرابورس و عدم وجود رتبه بندی شرکت ها از حیث افشا و اطالع رسانی
در بازار مزبور ،امکان ارائه اطالعات در این خصوص میسر نمی باشد؛ ولی سایر اطالعات مربوطه در سال مالی منتهی به
 1389/12/29بر اساس آمار سازمان فرابورس ایران در جدول ذیل آمده است:
ردیف

شرح

رتبه در سال 1389

1

تعداد روزهای گشایش نماد

218

2

تعداد روزهای معامالتی

218

3

نسبت حجم معامالت به میانگین موزون سرمایه

1.012

نمودار روند قیمت سهام لیزینگ ایرانیان در سال 1389
نمودار ذیل روند قیمت سهام لیزینگ ایرانیان را در سال های  88الی  90به تصویر کشیده و به راحتی نشانگر آن است که
ارزش سهام سهامداران لیزینگ ایرانیان در طی کمی بیش از یک سال ،رشد چشمگیری را تجربه نموده است.

قیمت

3500
3000
2500
2000

90/2/18

89/10/25

89/8/11

89/5/30

89/3/11

1500
88/12/24
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 .3. 7روند سود

 .3 .7. 1روند سود قبل از کسر مالیات

بررسی شاخص های مالی شرکت حاکی از آن است که در سال مالی  1389سود قبل از کسر مالیات شرکت از رشد 50
درصدی نسبت به سال  1388برخوردار بوده است.
جدول و نمودار مندرج در ذيل روند سود قبل از کسر مالیات شرکت لیزینگ ایرانیان را در طول سال های  1384لغایت
 1389به تصویر کشیده است.
جدول مقایسه ای سود قبل از کسر مالیات شرکت لیزینگ ایرانیان
ردیف

سال فعالیت

سود قبل از کسر مالیات (میلیون ريال)

1

1384

223.200

2

1385

391.766

3

1386

405.017

4

1387

421.426

5

1388

438.054

6

1389

655.925

نمودار مقایسهای سود قبل از کسر مالیات
مبالغ به میلیون ریال

655925

438054

421426

405017

391766

سال 1386

سال 1385

223200
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سال 1389

سال 1388

سال 1387

سال 1384
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 .3 .7. 2روند سرانه سود

سرانه سود هر سازمانی بیانگر میزان کارایی و اثربخشی فعالیت های صورت گرفته در آن سازمان و همین طور میزان همسو
بودن تصمیمات مدیران با اهداف کالن سازمان بوده و به صورت غیرمستقیم می تواند مصداقی بر میزان رضایتمندی
کارکنان و ذی نفعان در همراهی سازمان در نیل به اهدافش ،به حساب آید.
جدول و نمودار ذیل روند سرانه سود خالص شرکت لیزینگ ایرانیان را در طول سال های  1384لغایت  1389به تصویر کشیده است.

شرح
سرانه سود

(میلیون ريال)

سال مالی
1389

1388

1387

1386

1385

1384

4.868

3.771

3.503

3.201

3.128

2.003

نمودارسرانه سود

مبالغ به میلیون ریال

4, 868

6,000
5,000

3,771

3,503

3,201

4,000

3,128
2,003

3,000
2,000

89

88

87

86

85

84

-
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 .3. 8صورت های مالی مقایسه ای
برترین مرجع جهت شناخت اثربخشی فعالیت های یک شرکت ،بررسی صورت ها و شاخص های مالی آن شرکت و مقایسه
آنها با سالیان گذشته می باشد.

 .3 .8. 1ترازنامه

شركت ليزينگ ايرانيان (سهاميعام)

تـرازنامـــه

در تاريخ  29اسفند ماه 1389
دارائيها

دارائيهــاي جاري :

1389/12/29
ريال

(تجدید ارائه شده)

1388/12/29
ريال

42,178,869,827

16,396,186,473

سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت

312,236,032

442,113,775

حسابها و اسناد دريافتني تجاري

4,639,322,372,445

1,573,970,665,172

سايرحسابهاي دريافتني

14,371,601,800

9,766,313,232

سپرده ها و پیش پرداختها

5,633,180,468

1,127,958,013

موجودي نقد و بانک

جمع دارائيهاي جاري

4,701,818,260,572

1,601,703,236,665

دارائيهاي غير جاري:
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دارائيهاي ثابت مشهود

78,134,429,389

123,729,314,892

دارائيهاي نامشهود

100,621,346,154

23,202,189,543

سرمایه گذاری های بلند مدت

42,644,298,067

36,019,298,067

حسابها ی دریافتنی بلند مدت

1,185,278,279,275

1,495,754,096,179

جمع دارائيهاي غير جاري

1,406,678,352,885

1,678,704,898,681

جمع دارائيها

6,108,496,613,457

3,280,408,135,346
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شركت ليزينگ ايرانيان (سهاميعام)

تـرازنامـــه

در تاريخ  29اسفند ماه 1389
بدهيها و حقوق صاحبان سهام

(تجدید ارائه شده)

1389/12/29

1388/12/29

ريال

ريال

حسابها و اسناد پرداختني تجاري

1,796,301,298,017

928,154,804,853

ساير حسابها ی پرداختني

16,572,946,972

11,749,043,326

پيش دريافتها

47,947,808

3,098,210,129

ذخيره ماليات

140,198,134,117

76,612,889,944

تسهيالت مالي دريافتي کوتاه مدت

1,002,454,784,328

593,059,906,388

سود سهام پرداختنی

17,735,791,547

6,288,051,742

جمع بدهيهاي جاري

2,973,310,902,789

1,618,962,906,382

حسابهاو اسناد پرداختني بلند مدت

612,942,876,598

237,697,413,461

تسهیالت مالی دریافتی بلند مدت

921,512,328,668

ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان

0

2,970,203,470

1,992,830,279

جمع بدهيها

4,510,736,311,525

بدهيهاي جاري :

بدهيهاي غير جاري:

جمع بدهيهاي غير جاري

حقوق صاحبان سهام:
سرمايه

1,537,425,408,736

239,690,243,740

1,858,653,150,122

اندوخته قانوني

100,000,000,000

80,698,683,336

سود انباشته

497,760,301,932

341,056,301,888

جمع حقوق صاحبان سهام

1,597,760,301,932

1,421,754,985,224

جمع بدهيهاو حقوق صاحبان سهام

6,108,496,613,457

3,280,408,135,346

(شامل یک میلیارد سهم  1000ریالی تماماً پرداخت شده)

Iranian Leasing Co.

1,000,000,000,000

1,000,000,000,000

47

 .3 .8. 2صورت سود و زیان

شركت ليزينگ ايرانيان (سهاميعام)

صورت سود و زیان

برای سال مالی منتهی به  29اسفند ماه 1389

(تجدید ارائه شده)

سال 1389

سال 1388

ريال

ریال

درآمد حاصل از ارائه خدمات

830,200,096,425

498,926,608,589

بهای تمام شده خدمات ارائه شده

()167,147,070,629

( )146,290,654,056

سود ناخالص

663,053,025,797

352,635,954,533

كسرميشود :

هزينه هاي عمومی و اداري و فروش

( )40,608,657,449

( )31,954,532,981

سودعملياتي

622,444,368,348

320,681,421,552

خالص سايردرآمدها و هزينه هاي غيرعملياتي

33,481,493,623

117,372,882,154

سود خالص قبل از ماليات

655,925,861,971

438,054,303,706

)( 139,920,545,263

)( 75,976,619,061

516,005,316,708
516

362.077.684.645
362

516,005,316,708

362,077,684,645

سود انباشته در ابتداي سال

344,229,491,249

293,669,540,786

تعدیالت سنواتی

()3,173,189,361

( )6,587,039,311

سود انباشته در ابتداي سال _ تعدیل شده

341,056,301,888

287,082,501,475

857,061,618,596

649,160,186,120

ماليات

سودخالص
سود هر سهم ()EPS

سود خالص

گردش حساب سود (زيان) انباشته

سود قابل تخصيص
تخصيص سود :
اندوخته قانوني

()19,301,316,664

( )18,103,884,232

سود سهام پرداختنی سال  1388مصوب مجمع عمومی عادی

()340,000,000,000

( )290,000,000,000

()359,301,316,664

( )308,103,884,232

497,760,301,932

341,056,301,888

سود انباشته در پايان سال
Iranian Leasing Co.
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از آنجائی که اجزای سود و زیان جامع محدود به سود ( زیان ) دوره و تعدیالت سنواتی است ،صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است .
یادداشت های توضیحی همراه جزء الینفک صورت های مالی است.
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 .3 .8. 3صوت جریان وجوه نقد

شركت ليزينگ ايرانيان (سهاميعام)

صورت جريان وجوه نقد

برای سال مالی منتهی به  29اسفند 1389
سال 1389

فعاليتهاي عملياتي

ريال

خالص جريان ورود (خروج) وجه نقدناشي از فعاليتهاي عملياتي

(تجدید ارائه شده)
سال 1388

ريال

ریال

615,838,592,212

744,245,275,521

بازده سرمايه گذاريها و سود پرداختي بابت تامين مالي

سود سهام پرداختي

( )328,552,260,195

( )286,273,676,290

سود سهام دریافتی

276,692,774

56,817,237

سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری

2,681,536,717

864,117,979

سود پرداختی بابت تسهیالت مالی دریافتی

( )101,894,430,572

( )125,323,409,476
( )427,488,461,276

جريان خالص خروج وجه نقدناشي ازبازده سرمايه گذاريهاو سود

( )410,676,150,550

پرداختي بابت تامين مالي

ماليات بردرآمد
( )75,976,619,061

ماليات بردرآمدپرداختي

( )99,118,555,233

فعاليتهاي سرمايه گذاري
وجوه حاصل از فروش سرمايهگذاري بلند مدت

129,877,743

12,900,000,000

وجوه پرداختی جهت خریدسرمایه گذاری بلندمدت

( )6,625,000,000

-

وجوه دریافتی جهت فروش دارائیهای ثابت مشهود

83,962,483,980

8,349,467,301

وجوه پرداختی جهت خرید دارائیهای ثابت مشهود

( )38,459,098,864

( )85,186,452,045

وجوه پرداختی جهت خرید دارائیهای ثابت نامشهود

( )77,390,000,000

( )12,962,300,000

جريان خالص ورود (خروج ) وجه نقدناشي از فعاليتهاي سرمايه گذاري

( )38,381,737,141

( )76,899,284,744

جريان خالص ورود وجه نقدقبل از فعاليتهاي تامين مالي

73,991,774,734

157,551,284,994

فعاليتهاي تامين مالي
دريافت تسهيالت مالي

632,493,900,000

805,907,000,000

پرداخت اصل تسهيالت

( )680,702,991,380

( )967,475,963,570

جريان خالص ورود وجه نقدناشي از فعاليتهاي تامين مالي

( )48,209,091,380

افزايش (کاهش ) در وجه نقد

25,782,683,354

( )4,017,678,576

مانده وجه نقد در ابتدای سال

16,396,186,473

20,413,865,049

مانده وجه نقد درپايان سال

42,178,869,827

16,396,186,473

( )161,568,963,570
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 .3. 9نسبت های مالی مقایسه ای
 .3 .9. 1نسبت های مالی
ردیف

Iranian Leasing Co.
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شرح

1

نسبت جاری =

2

نسبت بدهی =

3

نسبت بازده جمع داراییها =

4

نسبت بازده حقوق صاحبان سهام =

5

نسبت نقد شوندگی سود =

6

جریان نقد هر سهم =

داراییهای جاری در پایان دوره
بدهیهای جاری در پایان دوره
جمع بدهی ها در پایان دوره
جمع داراییها در پایان دوره
هزینه مالی +سود خالص
جمع داراییها
سود خالص
جمع حقوق صاحبان سهام
خالص نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
سود خالص
خالص نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
تعداد سهام در پایان دوره

1388

1389

1

1/58

0.57

0/74

0.15

0/11.2

0.25

0/33

2.05

1/20

744

616
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 .3 .9. 2مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری
تغییرات

1388

1389

درصد

میلیون ريال

میلیون ريال

498.927

830.200
()167.147

ردیف

شرح

1

فروش

66

2

بهای تمام شده کاالی فروش رفته
(هزینه های مالی و سهم از هزینه اداری)

14

()146.290

3

هزینه های عمومی ،اداری و تشکیالتی

27

()31.955

()40.609

4

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

()71

117.373

33.481

5

سود قبل از مالیات

49/7

438.054

655.925

6

سود خالص

41/25

362.078

516.005

7

تغییرات دارایی های ثابت

()36

123.729

78.134

8

تغییرات در سایر دارایی ها و مخارج تحقیق و توسعه

333

23.202

100.621

9

تغییرات در حقوق صاحبان سهام

12

1.421.755

1.597.760

10

تغییرات در بدهی های بلندمدت

541

239.690

1.537.425

11

تقسیم سود

12

تغییرات در سرمایه در گردش

_
10.114

()17.260

1.728.503
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جایگاه لیزینگ ایرانیان در صنعت

3

 .4. 1لیزینگ ایرانیان در صنعت لیزینگ ایران
لیزینگ ایرانیان(سهامی عام) در سال  1389بیش از  30.000فقره تسهیالت مالی را به عموم مردم ایران ارائه نموده است
و این آمار در مقایسه با عملکرد سایر شرکت های فعال در عرصه ی لیزینگ کشور ،بسیار درخور و قابل توجه می باشد و
لیزینگ ایرانیان را در زمره ی برترین لیزینگ های کشورقرار داده است.
این شرکت در سایه استعانت الهی و با سرمایه  1.000میلیارد ريالی ،برخورداری از حمایت گروه صنعتی ایران خودرو
(سهامی عام) و تعاونی خاص کارکنان گروه صنعتی ایران خودرو ،اتکا به دانش و تخصص سرمایه های انسانی و بهره مندی
بیش از  80.000مشتری توانسته است گام های بلندی را در تحقق چشم اندازش که همان تبدیل شدن به اولین ،برترین
و بزرگترین لیزینگ کشور می باشد ،بردارد.
موفقیت لیزینگ ایرانیان(سهامی عام) تنها در صنعت لیزینگ کشور خالصه نشده است بلکه نتايج حاصل از اين موفقيتها
تاثير فراگير و قابل مالحظه اي در گستره اقتصاد كشور داشته است كه از آن جمله مي توان به افزايش ميزان توليدات
داخلي و بالتبع افزايش توليد ناخالص ملي ،توسعه رفاه عمومي هموطنان ،افزايش اشتغالزايي  ،افزايش ثروت سهامداران،
تثبيت رشد شاخصهاي بورسي و موارد متعددي ديگر اشاره كرد كه به طور مستقيم و غير مستقيم نتيجه حصول موفقیت
شرکت لیزینگ ایرانیان(سهامی عام) است.
تحليل روند اطالعات مالي شرکت لیزینگ ایرانیان و مقايسه آن با شاخصهاي صنعت و همچنين قرار گرفتن در بين
شركتهاي برتر كشور در سال  1389قرايني هستند كه به وضوح مويد رشد و توسعه چشمگير فعاليتها طي سال مالي مورد
گزارش در شرکت لیزینگ ایرانیان مي باشد.

 .4. 2گزارش عملکرد اجتماعی شرکت
 .4 .2. 1صرفه جویی در مصرف انرژی

صرفه جویی در مصرف انرژی وظیفه خطیر تمام ایرانیان است .لیزینگ ایرانیان اقدامات مختلفی را در جهت کاهش مصارف
انرژی در سال  89به شرح ذیل ترتیب داده است:
استفاده از تجهیزات و لوازم مصرفی مخصوص کاهش مصرف انرژی نظیر المپ های کم مصرف ،خاموش نمودن
تاسیسات سرمایشی و گرمایشی در مواقع غیرضروری و ،...
استفاده از پوشش نمای بیرونی دوجداره ساختمان بر اساس ضوابط و استانداردهای مربوطه،
خرید تجهیزات و کاالهای دارای برچسب مصرف انرژی بهینه

 .4 .2. 2افزایش سطح رفاهی ،بهداشتی و آموزشی کارکنان
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کارکنان لیزینگ ایرانیان به عنوان مهم ترین سرمایه های شرکت عضو کوچکی از جامعه بزرگ ایران را تشکیل می دهند.
آگاهان در زمینه منابع انسانی به خوبی واقفند که ارتباط مستقیمی بین رضایتمندی کارکنان و افزایش سودآوری سازمان
وجود دارد .لیزینگ ایرانیان همواره به این مهم توجه داشته و رئوس برنامه های اجرا شده در این خصوص طی سال 1389
به شرح ذیل آورده شده است:
ایجاد ارتباطات موثر با کارکنان در جهت شناخت استعدادها ،عالیق و انگیزه ها و قرار دادن افراد در پست هایی
متناسب با توانایی آنها،

Iranian Leasing Co.

بسترسازی جهت افزایش آراستگی محیط کاری منطبق با اصول ( )5Sو توجه به ایمنی و بهداشت محیط کار،
پرداخت کمک هزینه تحصیلی جهت فرزندان کارکنان،
پرداخت کمک های نقدی و غیرنقدی در مناسبت های مختلف،
ارزیابی عملکرد کارکنان و اعطای پاداش منطبق با عملکرد آنها،
اجاره مکان های ورزشی با هدف ارتقاء سطح سالمت کارکنان،
پوشش بیمه تکمیلی کارکنان نزد شرکت بیمه سینا به منظور تامین بخشی از هزینه های درمانی آنها،
پوشش بیمه عمر و حوادث کارکنان نزد یکی از شرکت های بیمه،
اعطای تسهیالت اعتباری در چارچوب مصوبات ،آئین نامه و دستورالعمل های داخلی.
برگزاری مراسم مختلف با توجه به مناسبت های مختلف در جهت افزایش انگیزه و تعامل کاری کارکنان
عالوه بر موارد مطروحه که از جمله مهم ترین عملکردهای اجتماعی لیزینگ ایرانیان به حساب می آیند؛ این شرکت در
سال  1389با اعطای  32،175فقره تسهیالت به عموم مردم ،ایرانیان را در رسیدن به امکانات آینده در زمان حال یاری
رسانده و سطح رفاه بیشتری را برایشان با ارائه تسهیالت آسان ایجاد نموده است.

Iranian Leasing Co.
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برنامه ها و اهداف اجرایی
در سال 1390

5

 .5. 1اهم برنامه ها در سال 1390
لیزینگ ایرانیان همواره در تالش است با ایجاد پویایی و حرکت در محیط کار ،ضمن بهره جویی از تفکرات ،ایده ها و نظرات
خالقانه سرمایه های انسانی ،اقدامات و فعالیت های خود را همسو با برآورده نمودن نیازهای مشتریان جهت دهی نماید.
در ادامه به اهم برنامه های تدوین شده برای سال  1390اشاره ای گذرا خواهیم داشت و نیازی به توضیح نیست که تحقق
این برنامه ها افزایش کارایی ،اثربخشی و سودآوری سازمان را در بر خواهد داشت.
توسعه حداکثری روش های فروش من جمله روش فروش نقدی اعتباری ،نقدی و ،...
توسعه گستره خدمات دهی لیزینگ ایرانیان و ورود به عرصه های جدید کسب و کار منطبق با نیاز بازار،
اجرای "برنامه جامع بهبود" ،برنامه جامع بهبود برنامه ای است که در قالب آن ،یک تیم کارشناسی و متخصص
ضمن شناسایی نقاط ضعف و تهدیدها از ابعاد سخت افزاری ،نرم افزاری و فرآیندی ،نسبت به رفع آنها با تعامل
درون سازمانی اقدام می نمایند.
طراحی ،تولید و توسعه سیستم های نرم افزاری و اطالعاتی،
بهینه نمودن وب سایت شرکت و ارائه خدمات نوین و متمایز الکترونیکی به متقاضیان،
بسترسازی جهت پیاده سازی روش "ارتباط با مشتریان" و ارائه خدمات غیرحضوری،
ایجاد بسترهای جدید ارتباطی بین لیزینگ ایرانیان و گروه صنعتی ایران خودرو به منظور تسریع و تسهیل در تبادل
اطالعات و کاهش هزینه ها،
فراهم نمودن مقدمات الزم جهت پیاده سازی مدل تعالی سازمانی با رویکرد دریافت گواهی نامه های مربوطه،
طراحی و اجرای برنامه جامع آموزش به منظور ارتقای سطح دانش ،تخصص و توانمندی سرمایه های انسانی،
و ...

 .5. 2پیش بینی سود
اگرچه هيئت مديره شركت در سال  1390در جهت حداكثرسازي سود هر سهم از هيچ اقدام متعارفي فرو گذار نمي نمايد،
ليكن پيش بيني مي كند كه تداوم بكارگيري روش اتخاذ شده در كسب و كار سال  1389سود خالصی بالغ بر  410ريال
به ازای هر سهم در سال  1390براي سهامداران محترم به همراه خواهد داشت.
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 .5. 3پیشنهاد تقسیم سود:

با توجه به شناسایی مبلغ  516.005.316.708ريال سود خالص پس از کسر مالیات در صورت سود و زیان ارائه شده برای
سال مالی منتهی به  ،1389/12/29سود قابل تخصیص شرکت پس از افزودن سود انباشته در ابتدای سال  1389معادل
 344.229.491.249ريال و کسر تعدیالت سنواتی معادل  343.173.189.361ريال سود قابل تخصیص شرکت معادل
 517.061.618.596ريال مورد شناسایی قرار گرفته است.
با توجه به محاسبه سود قابل تخصیص معادل  517.061.618.596ريال ،معادل  19.301.316.664ريال بابت
اندوخته قانونی از رقم مزبور کسر و نهایتاً مبلغ  497.760.301.932ريال به عنوان سود قابل تقسیم مورد شناسایی
قرار گرفته است.
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان محترم سهام شرکت لیزینگ ایرانیان (سهامی عام) تقسیم معادل
 51.600.000.000ريال از مبلغ مزبور می باشد.
در ارتباط با پرداخت سود تقسیم شده سنوات قبل با توجه به اینکه بیش از  %99از سهامداران سود سهام خود را
دریافت نموده اند ،به محض مراجعه هر یک از سهامداران و ارائه درخواست جهت دریافت سود اقدامات الزم جهت
تسویه سود سنوات قبل از سوی شرکت به عمل آید.
در ارتباط با زمانبندی و نحوه پرداخت سود سهام سال مالی  ،1389پیشنهاد هیئت مدیره پرداخت سود به مدت
 8ماه پس از تصمیم گیری مجمع عمومی صاحبان محترم سهام راجع به تقسیم سود می باشد و اما در مورد نحوه
پرداخت سود سال  1389با توجه به الزام تعیین شده موضوع تبصره  2ماده  5دستورالعمل انضباطی ناشران
پذیرفته شده در فرابورس مبنی بر واگذاری توزیع سود به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه
وجوه و یا واریز سود به حساب بانکی اعالم شده از سوی سهامداران محترم به دلیل عدم دسترسی این شرکت به
مشخصات حساب بانكي سهامداران  ،نحوه دريافت اطالعات مربوطه به حساب هاي بانكي متعاقبا از طريق روزنامه
كثيراالنتشار و يا سايت شركت و در صورت امكان از طريق سايتهاي ذيربط در سازمان بورس و اوراق بهادار به اطالع
عموم سهامداران محترم خواهد رسيد.
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اطالعات تماس با شرکت:
دفتر مرکزی شرکت لیزینگ ایرانیان:

آدرس :تهران ،خیابان مطهری ،بعد از چهارراه سهروردی ،نبش خیابان یوسفیان ،پالک 48
تلفن88440576-80 :
نمابر88450080 :

دفتر فروش و امور سهامداران شرکت لیزینگ ایرانیان:

آدرس :تهران ،خیابان دکتر شریعتی ،خیابان شهید بهشتی ،نرسیده به چهارراه اندیشه ،پالک 37
تلفن88546276-80 :
نمابر88546281 :

پارکینگ شرکت لیزینگ ایرانیان:

آدرس :تهران،کیلومتر  17جاده مخصوص  ،بلوار نخل ،پالک 11
تلفن44984198 :
نمابر44984192:

آدرس وب سایت شرکت لیزینگ ایرانیان:
www.icleasing.ir

آدرس پست الکترونیکی شرکت لیزینگ ایرانیان:
info@icleasing.ir

شماره صندوق پستی لیزینگ ایرانیان:
15655-486

