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مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام شرکت لیزینگ ایرانیان (سهامی عام)
در اجرای مفاد ماده  232اصالحیه قانون تجارت ،مصوب اسفندماه  1347و مادة  45قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت مربوط به سال مالی منتهی به1396 /12/ 29بر پایه سوابق ،مدارک و اطالعات موجود تهیه
و به شرح ذیل تقدیم میگردد.
گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارشهای ساالنه هیئت مدیره به مجمع ،مبتنی بر اطالعات ارائه شده در صورتهای مالی
بوده و اطالعات جامعی در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم میآورد.
به نظر اینجانبان اطالعات مندرج در این گزارش که براساس عملیات و وضع عمومی شرکت میباشد ،با تأکید بر ارائه منصفانه
نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده است.
همچنین این اطالعات هماهنگ با واقعیتهای موجود بوده و اثرات آن در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی قابل پیشبینی
است ،به نحو درست و کافی در این گزارش گنجانده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفادهکنندگان
میشود ،از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ 1397 /02/08به تأیید هیئت مدیره رسیده است.

علی اصغر سرائی نیا

سیدصالح سیدزاده اقدم

نماینده شرکت توسعه صنعت و گسترش خدمات ایرانیان

نماینده شرکت خدمات مشاورهای حامی ایرانیان

(سهامی خاص)

(سهامی خاص)

امیرهوشنگ شیخ زین الدین
نماینده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان
(سهامی عام)

محمدعلی مهدیجو

مصطفی خان کرمی

نماینده شرکت ایران خودرو (سهامی عام)

نماینده شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو
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برگزیده اطالعات شرکت لیزینگ ایرانیان (سهامی عام)
نام

شرکت لیزینگ ایرانیان (سهامی عام)

نام مدیرعامل

امیرهوشنگ شیخ زین الدین

تاریخ تأسیس

1381/06/26

میزان سرمایه

1000میلیارد ریال

موضوع فعالیت

خرید انواع کاالهای سرمایهای گران قیمت و واگذاری آنها در قالب عقود اجاره و یا فروش اقساطی ،خرید
و فروش اوراق بهادار به منظور مدیریت نقدینگی در چارچوب قوانین و مقررات و
دستورالعملهای ذیربط.

تاریخ دریافت مجوز سه ساله از بانک

1388/11/12

مرکزی
تاریخ تمدید و دریافت مجوز پنج ساله از

1393/03/22

بانک مرکزی
تاریخ ورود به فرابورس

1388/12/19

تاریخ ورود به بورس

1392/10/18
وایران

نماد فعالیت در بورس
سهامداران عمده

مبلغ تسهیالت اعطایی به مشتریان

.1
.2
.3
.4

شرکت ایران خودرو (سهامی عام)
شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو
شرکت گسترش سرمایهگذاری ایرانیان (سهامی عام)
شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان (سهامی عام)
 38میلیارد ریال

تعداد کارکنان

 122نفر

سود خالص

227میلیارد ریال

سود هر سهم ()EPS

227ریال

سود پیشنهادی تقسیمی

23میلیارد ریال
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سخن هیئت مدیره با سهامداران
مایه مباهات ماست که اعالم کنیم در دوره ای که گذشت (سال  )1396هیئت مدیره شرکت لیزینگ ایرانیان (سهامی
عام) تمامی توان خود را در جهت حفظ منافع سهامداران محترم و در راستای تحقق منافع شرکت و ایران اسالمی بکار
گرفته است.
شرکت لیزینگ ایرانیان (سهامی عام) به عنوان لیزینگی پویا و نام آشنا ،با سرمایهای معادل  1.000میلیارد ریال ،از
طری ق فروش انواع محصوالت گروه صنعتی ایران خودرو ،توانسته است با مدیریت کارآمد و بهینه منابع مالی و بهرهبرداری
درست و حداکثری از پتانسیل های موجود واتکا به فکر و نیروهای جوان ،خالق و پویا و با اعتماد به حمایتهای بیدریغ
سهامداران خود همچون سالیان گذشته به عنوان یکی از فعال ترین شرکت های لیزینگ کشور مطرح گردد.
شرکت لیزینگ ایرانیان با هدف ارزشآفرینی بیشتر برای سهامداران و ذینفعان ،با بهرهمندی از مزایای مدیریت علمی و
سازنده ،و بکارگیری نیروی جوان و خبره و با استفاده از استراتژی های هدفمند و پیشرو در جهت تبدیل شدن به برند اول
صنعت لیزینگ کشور گام برمی دارد .و ما در این راه به سرمایه های معنوی خود ،که شما سهامداران گرامی هستید
نیازمندیم و همچون همیشه به اعتماد شما میبالیم.

هیئت مدیره شرکت لیزینگ ایرانیان
(سهامی عام)
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بسمه تعالی
پیام مدیرعامل
بنام خداوند دارنده ی هست و نیست

همه چیز جفت است و ایزد یکی ست

ز دانش به اندر جهان هیچ نیست

تن مرده و جان نادان یکی است

بسی مایه خرسندی است که با اتکا به یاری خداوند سبحان و لطف اعتماد و همدلی شما سهامداران محترم  ،پس از
یك سال تالش بی وفقه به منظور اعتالی نام و جایگاه واقعی شرکت لیزینگ ایرانیان در صنعت لیزینگ کشور عزیزمان ،
افتخار حضور در میان شما عزیزان گرامی را ب ه مدد این مجلد  ،یافتم تا در کنار هم  ،ماحصل یك سال اعتماد شما خوبان به
تیم مدیریتی شرکت لیزینگ ایرانیان را مرور نماییم.
پروردگار متعال را سپاسگزاریم که به رغم تمامی ویژگی هایی که بر فضای اقتصادی کشور عزیزمان ایران و بالطبع
گروه صنعتی ایران خودرو حاکم بود  ،در دوره مالی منتهی به پایان سال  1396توانستیم هدایت و راهبری کالن شرکت با
تمرکز بر ایجاد ارزش افزوده  ،سود آوری و کسب مزیت رقابتی پایدار در صنعت لیزینگ به منظور تامین رضایت ذینفعان و
ارتقاء جایگاه کسب و کار شرکت لیزینگ ایرانیان را در مقیاس کشوری از طریق مدیریت موثر و بهره ور بر منابع تحت
اختیار با بهره گیری از فناوری های نوین درسایه تالش های مجدانه و تعلق سازمانی همکاران سخت کوش و حمایت همه ی
ذینفعان خود  ،به سرانجامی مطلوب برای ادامه در سالیان آتی در این صنعت برسانیم.
طی دو سال گذشته  ،با عنایت به ماموریت محوله  ،تغییرات ساختاری و سیستمی انجام شده به همراه ارتقاء فرهنگ
سازمانی این شرکت؛ همه در راستای رسیدن به مجموعه ای توانمند  ،با ظرفیت اجرایی و عملیاتی باال و سوددهی مطلوب با
در نظر گرفتن کلیه حقوق سهامداران خود بوده است .اگر چه برخی از ای ن تغییرات در سال های گذشته به محك تجربه  ،با
آزمون و خطا همراه بوده ؛ لیکن امروز با عنایت به زیر ساختارهای مناسب ایجاد شده در این بازه ی زمانی دوساله  ،با
اطمینان خاطر این مهم را می توان بیان نمود که شرکت لیزینگ ایرانیان پشتوانه عظیمی از تجربه اجرایی  ،دانش مدیریتی
و اندوخته ارزشمندی از سرمایه انسانی کارآمد  ،توانمند و دلسوز دارد که در صورت تحقق افزایش سرمایه پیشنهادی ،
شرکت می تواند مدعی به حقی در بازار بورس و سرمایه باشد.
یقیناً آرزوی قلبی اینجانب  ،تحقق سلسله اهداف استراتژیك پایه گذاری شده در شرکت لیزینگ ایرانیان  ،از سوی
مدیران عامل بعدی خواهد بود.
ضمن سپاسگزاری و قدردانی از تالش هیئت مدیره و کلیه کارکنان شرکت  ،این مطلب را با بیتی از دفتر سوم مثنوی
معنوی در خصوص تحقق اهداف استراتژیك از دیدگاه حضرت موالنا به اتمام می رسانم.
لنگ و لوک و خفته شکل و بی ادب

سوی او می غیژ و او را می طلب

امیر هوشنگ شیخ زین الدین
مدیرعامل
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فصل اول

معرفی شرکت لیزینگ
ایرانیان(سهامی عام)

 -1تاریخچه و موضوع فعالیت

شرکت لیزینگ ایرانیان (سهامی عام) در  26شهریورماه  1381تأسیس و تحت شماره  192064در اداره ثبت شرکتها و
موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است .این شرکت با سرمایهگذاری شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو تأسیس و با
همکاری تعدادی از مدیران و کارشناسان مجرب و متخصص شروع به فعالیت نموده است.
در سال  1384با توجه به توسعه روزافزون فعالیتهای شرکت ،به استناد صورت جلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1384/08/07نام
شرکت از "لیزینگ خودرو ایرانیان (سهامی خاص)" به "لیزینگ ایرانیان (سهامی عام)" تغییر یافت .در سال  1387و پس از تصویب
دستورالعمل اجرایی تأسیس و نحوه فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ (واسپاری) از سوی شورای پول و اعتبار شرکت لیزینگ ایرانیان
پس از مطابقت کامل مفاد اساسنامه خود با ضوابط و مقررات بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،موفق شد تا مجوز فعالیت خود را تحت
شماره  69479از بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران دریافت نماید.
در سال  1387و متعاقباً در سال  1395در راستای گسترش و بهبود عملکرد ،تدوین برنامهی راهبردی شرکت مشتمل بر چشمانداز،
مأموریتها ،استراتژیهای کالن و متعاقب آن تدوین و بازنگری در نظام کنترلهای داخلی شرکت در دستور کار قرار گرفت و نهایتاً
تصویب و اجرای مراتب ،شرکت را در مسیر بهبود مستمر و در نتیجه کسب موفقیتهای پیدرپی قرارداد که از آن جمله میتوان به موارد
زیر اشاره نمود:
 -1اخذ مجوز فعالیت از بانك مرکزی و تمدید آن در دورههای مختلف
 -2پذیرفته شدن شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و گشایش نماد معامالتی شرکت در بازار فرابورس در سال 1388
 -3دریافت و تمدید گواهینامههای مدیریت کیفیت مطابق استانداردهای ایزو سری  9001تحت ضوابط آخرین نسخههای
استاندارد طی  8سال متوالی
 -4قرار گرفتن در زمرهی یکی از برترین شرکتهای واسپاری به تشخیص  100imiطی 10سال متوالی
 -5پذیرفته شدن نماد معامالتی شرکت با عنوان "وایران" از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار در سال 1392
 -6عضویت در انجمن ملی لیزینگ ایران (محل تصمیمسازی آیندهی صنعت لیزینگ کشور) در سال 1395
 -7توسعه فعالیت و افزایش سطح همکاری های مشترک با شرکت ایران خودرو به عنوان یکی از بزرگترین شرکای تجاری در
شرکتهای لیزینگ وابسته به گروه صنعتی ایران خودرو در سال 1396
 -8اصالح زیرساختهای فنی و فرآیندهای عملیاتی در سال .1396
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 -2معرفی اعضای هیئت مدیره

سیدصالح سید زاده اقدم

علی اصغر سرائی نیا

عضو هیئت مدیره
به نمایندگی از شرکت مشاوره حامی ایرانیان
(سهامی خاص)

رئیس هیئت مدیره
به نمایندگی از شرکت توسعه صنعت و گسترش
خدمات ایرانیان (سهامی خاص)

مئیر

امیرهوشنگ شیخ زین الدین
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری
ایرانیان(سهامی عام)

مئیر

محمدعلی مهدیجو

مصطفی خان کرمی

نایب رئیس هیئت مدیره
به نمایندگی از شرکت ایران خودرو
(سهامی عام)

عضو هیئت مدیره
به نمایندگی از شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو
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 -3سرمایه و ترکیب سهامداران
 -3-1روند تغییرات سرمایه

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ یك میلیون ریال (شامل تعداد  1،000سهم به ارزش اسمی هر سهم  1،000ریال) بوده
است که طی چهار مرحله به شرح مندرج در ذیل به مبلغ  1،000میلیارد ریال (شامل تعداد  1،000،000،000سهم به ارزش اسمی
هر سهم  1،000ریال) افزایش یافته است.
ارقام به میلیون ریال

تغییرات سرمایه شرکت

تاریخ افزایش سرمایه

درصد افزایش

سرمایه جدید

محل افزایش سرمایه

1383/12/11
1384/10/10
1384/12/03
1385/04/12

990.000
400
50
33

100،000
500،000
750،000
1،000،000

مطالبات
مطالبات
مطالبات
مطالبات

نمودارتغییرات سرمایه شرکت لیزینگ ایرانیان (سهامی عام)
1,200,000

1,000,000

1,000,000
مبالغ به میلیون ریال

750,000

800,000
500,000

600,000
400,000
100,000

200,000
0

1385/04/12

1384/12/03

1384/10/10

1383/12/11
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 -3-2ترکیب سهامداران

سهامدارانی که در پایان سال مالی منتهی به  1396/12/29و تاریخ تأیید گزارش دارای مالکیت بیش از  %8سهام شرکت
لیزینگ ایرانیان (سهامی عام) میباشند ،به شرح مندرج در جدول زیر است:

سهامداران عمده شرکت در  1396/12/29و تاریخ تأیید گزارش

ردیف
1
2
3
4
5

1396/12/29

نام سهامدار
شرکت ایران خودرو (سهامی عام)
شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو
شرکت گسترش سرمایهگذاری ایرانیان (سهامی عام)
شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان (سهامی عام)
سایر اشخاص حقیقی و حقوقی
جمع

1395/12/30

تعداد سهام

درصد

تعداد سهام

درصد

343.457.304
285.648.707
99.374.150
82.593.819
188.926.020

34/35
28/56
9/93
8/26
18/90

343.457.304
238.406.582
104.042.700
82.593.819
231.499.595

34/35
24/32
10/40
6/2
24/73

1.000.000.000

100

1.000.000.000

100

سایر اشخاص
حقیقی و حقوقی;
18.90%

شرکت ایران
خودرو;
%34.35

شرکت گسترش
تجارت و سرمایه
ایرانیان;
%8.26
شرکت گسترش
سرمایه گذاری
ایرانیان;
%9.93
شرکت تعاونی
خاص کارکنان
ایران خودرو;
%28.56

11
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 -4شرکت از منظر بورس اوراق بهادار
 -4-1وضعیت معامالت و قیمت سهام

شرکت در تاریخ  1388/12/19وارد فرابورس گردید و در تاریخ  1392/10/18در بورس اوراق بهادار تهرران در گرروه (واسرطهگرری
مالی) با نماد وایران درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ  1392/11/14مورد معامله قرار گرفت.

وضعیت سهام شرکت طی 9دوره اخیر به شرح زیر بوده است:
جدول وضعیت معامالت و قیمت سهام لیزینگ ایرانیان
سال مالی منتهی
به

تعداد سهام معامله
شده

1388/12/29
1389/12/29
1390/12/29
1391/12/30
1392/12/29
1393/12/29
1394/12/29
1395/12/30
1396/12/29

ارزش سهام معامله
شده
(میلیون ریال)

125.266.305
449.404.249
82.223.611
79.174.116
290.358.635
354.730.569
291.183.982
254.506.034
286.815.527

203،234
1،011،545
196،086
93،269
454،367
740,315
434,241
369,484
489.046

تعداد روزهای باز
بودن نماد

3
218
242
207
221
235
225
220
235

پایان دوره مالی

تعداد روزهایی که
نماد معامله شده

ارزش بازار

قیمت سهم

سرمایه

است

(میلیون ریال)

(ریال)

(میلیون ریال)

3
218
242
207
221
235
225
220
235

1،713،000
2،808،000
2،245،000
1،230،000
1،385،000
1،873،000
1،469،000
1،549،000
1.540.000

1،713
2،808
2،245
1،230
1،385
1،873
1،469
1،549
1.540

1،000،000
1،000،000
1،000،000
1،000،000
1،000،000
1،000،000
1،000،000
1،000،000
1.000.000

 -4-2وضعیت نقد شوندگی سهام و کیفیت افشای اطالعات شرکت

 -4-2-1اطالعات مقایسهای پیشبینیهای درآمد هر سهم و عملکرد واقعی
اطالعات مربوط به پیشبینیهای درآمد هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به  1396/12/29و عملکرد واقعی آن بره شررح
زیر بوده است:
جدول اطالعات مقایسه ای و پیش بینی سود وزیان و عملکرد واقعی 1396
پیش بینی درآمد هر سهم

عملکرد واقعی

شرح اقالم

میلیون ریال

میلیون ریال

درآمد حاصل از ارائه خدمات

799.125
()298.600

784.119
()260.798

هزینههای اداری و فروش

()270,469

سود عملیاتی
خالص سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی

230,056
35.438

()232,005
291.316
()5.632

سود خالص قبل از کسر مالیات

265.494

285.684

مالیات

()46,071
219.423

()58,796
226.888

بهای تمام شده خدمات

سود خالص
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 -4-2-2رتبۀ کیفیت افشای اطالعات و نقدشوندگی سهام
وضعیت رتبهبندی در سال مالی منتهی به  1396/12/29بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:
شرح

ردیف

1
2
3

تعداد روزهای گشایش نماد
تعداد روزهای معامالتی
نسبت حجم معامالت به میانگین موزون سرمایه

رتبه در سال 1396

رتبه در سال 1395

235
235
489

220
220
369

 -5جایگاه شرکت در صنعت

طبق آخرین آمار اعالم شده از سوی بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،قریب به  300شرکت لیزینگ در کشور به ثبت رسیدهاند
که از این تعداد ،شرکت لیزینگ ایرانیان جزء معدود شرکتهایی است که توانسته مجوز فعالیت از بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران را
دریافت نمایند .نکته قابل تأمل آنکه اکثر این شرکتها به بانكهای بزرگ کشور و یا گروههای خودروسازی کشور وابسته میباشند و در
تأمین منابع مالی و یا محصوالت قابل ارائه خود ،با کمترین مشکل روبهرو میباشند .در حال حاضر ،شرکت های فعال در صنعت لیزینگ
در زمینه محدودی به فعالیت میپردازند که عمدتاً مرتبط با صنعت خودرو سازی است و این در حالی است که لیزینگ ایرانیان با رعایت
کامل قوانین و مقررات بانك مرکزی پرتفوی متنوعی از سرمایه گذاریهای اجارهای را نگهداری میکند.
 -6محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:
 اساسنامه شرکت
 قانون تجارت
 قانون مالیات های مستقیم
 قانون مالیات بر ارزش افزوده
 قانون کار و تامین اجتماعی
 استانداردهای حسابداری
 استانداردهای حسابرسی
 دستورالعمل اجرایی تأسیس و نحوه فعالیت و نظارت بر شرکتهای لیزینگ صادره از سوی بانك مرکزی جمهوری اسالمی
ایران
 قوانین بازار اوراق بهادار به همراه آئیننامهها و دستورالعملهای ابالغ شده از سوی سازمان بورس اوراق بهادار ایران
 قوانین مبارزه با پولشویی به همراه آئیننامهها و دستورالعملهای اجرایی مربوطه
 سایر قوانین ،مقررات و دستورالعملهای بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران در رابطه با شرکتهای واسپاری
13
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 خط مشی کیفیت سازمان
 مصوبات مجامع عمومی
 مصوبات هیئت مدیره و آئین نامهها و دستورالعملهای داخلی.
 -1نظام راهبری شرکت
 -7-1اطالعات مربوط به ساختار هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی

علی اصغر سرائی نیا
(به نمایندگی از شرکت توسعه صنعت و
گسترش خدمات ایرانیان)

محمدعلی مهدیجو

سمت

رئیس هیئت
مدیره

تاریخ عضویت
در هیئت مدیره

1392/02/24

(به نمایندگی از شرکت ایران خودرو)

نایب رئیس
هیئت مدیره

1391/12/23

(به نمایندگی از شرکت خدمات مشاوره

عضو هیئت
مدیره

1394/10/10

(به نمایندگی از شرکت تعاونی خاص

عضو هیئت
مدیره

(به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه

مدیرعامل و
عضو هیئت
مدیره

سیدصالح سیدزاده
حامی ایرانیان)

مصطفی خان کرمی
کارکنان ایران خودرو)

امیرهوشنگ شیخزینالدین
گذاری ایرانیان)

1393/03/24

1395/02/04

میزان
مالکیت در

عضویت قبلی در هیئت مدیره سایر شرکتها در  5سال اخیر

سهام شرکت

_

34/35

_

28/56

9/93

* معاونت بازاریابی و فروش شرکت ایران خودرو
* رئیس هیئت مدیره شرکت ایساکو کیش
* نایب رئیس هیئت مدیره شرکت لیزینگ ایران خودرو
* رئیس هیئت مدیره شرکت لیزینگ خودروکار
* عضو هیئت مدیره بنیاد تعاون وزارت دفاع
* عضو هیئت مدیره شرکت ایرانیان نت (اپراتور )4
*مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت ایسیکو
* مشاورعالی رئیس هیئت عامل سازمان گسترش
* مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت خدمات نوسازی وابسته به
سازمان گسترش

* مدیرکل امور مجلس وزارت صنعت ،معدن و تجارت مأمور از شرکت
ایران خودرو
* مشاور عالی گروه صنعتی ایرانخودرو

* معاونت بازاریابی و فروش شرکت ایران خودرو

* مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت تولیدی زر
* عضو هیئت مدیره شرکت زامیاد
* مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت ACT
* عضو هیئت مدیره شرکت رادیاتور
* قائم مقام مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت ساپکو
* عضو هیئت مدیره شرکت ایران خودرو دیزل
* عضو هیئت مدیره شرکت قطعات اتومبیل
* قائم مقام مدیرعامل شرکت ایران خودرو
* مدیرعامل شرکت گسترش سرمایهگذاری ایران خودرو
* مدیرعامل و عضو هیئت مدیره طراحی و مهندسی رینگ آلومینیم
پارس
* رئیس هیئت مدیره طراحی و مهندسی خودرو قطعات افق پرشین
پارس
* عضو هیئت مدیره لیزینگ بنیان توسعه
* عضو هیئت مدیره و مدیرعامل گروه مدیران مجرب 84
* مدیرعامل و عضو هیئت مدیره لیزینگ خودرو کار
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 -7-2کمیتههای تخصصی هیئت مدیره

 کمیته شورای معاونین و مدیران:
متشکل از مدیرعامل ،معاون مالی و اقتصادی ،معاون بازاریابی و فروش ،معاون پشتیبانی و توسعه سیستمها و مدیران
شرکت میباشد که هر دو هفته یك بار و به منظور بررسی پیشرفت عملکرد حوزهها ،بررسی مشکالت و اتخاذ تصمیمات
جهت رفع مشکالت ،بررسی طرحهای جدید و  ...تشکیل جلسه میدهد.
 کمیته رسیدگی به امور مشتریان:
متشکل از مدیر وصول مطالبات ،مدیر حسابداری لیزینگ و مدیر حقوقی و امور قراردادها میباشد که در مواقع ضروری و
جهت بررسی و تصمیمگیری در خصوص شکوائیهها و مشکالت مشتریان تشکیل جلسه میدهد.
 کمیته معامالت:
متشکل از نماینده مدیرعامل ،معاون مالی و اقتصادی  ،معاون پشتیبانی و توسعه سیستمها ،مدیر حقوقی و امور
قراردادها ،مدیر اداری و منابع انسانی و رئیس حراست میباشد که حسب ضرورت و جهت بررسی و تصمیمگیری در خصوص
انواع معامالت شرکت شامل خرید یا فروش عمده ،برگزاری مناقصهها و یا مزایدهها تشکیل جلسه میدهد.
 کمیته فناوری اطالعات:
متشکل از نماینده ویژه مدیرعامل ،معاون پشتیبانی و توسعه سیستمها  ،مدیر توسعه سیستمها و فناوری اطالعات و
مدیر واحد متقاضی میباشد و حسب ضرورت جهت بررسی مشکالت نرمافزاری و سیستمی و شناخت راهکارهای برون
رفت تشکیل جلسه میدهد.
 کمیته وصول مطالبات:
متشکل از رئیس هیئت مدیره  ،مدیر عامل ،مشاور مدیرعامل  ،معاون اقتصادی و مالی ،معاون پشتیبانی و توسعه
سیستمها  ،معاون فروش و بازاریابی  ،مدیر وصول مطالبات ،مدیر حسابداری لیزینگ  ،مدیر مالی  ،مدیر بازاریابی  ،مدیر فروش
و مدیر حقوقی و امور قراردادها میباشد که به صورت منظم و هر هفته یك بار جهت بررسی شرایط وصول مطالبات و
شناسایی نقاط ضعف و اتخاذ تصمیمات به منظور کاهش حداکثری ریسك ناشی از عدم وصول مطالبات تشکیل جلسه
میدهد.
 کمیته آموزش:
متشکل از مدیر عامل ،معاون پشتیبانی و توسعه سیستمها  ،معاون اقتصادی و مالی  ،معاون بازاریابی و فروش ،
مدیر وصول مطالبات  ،مدیر توسعه سیستمها و مدیر اداری و منابع انسانی میباشد که به صورت منظم و هر دو ماه یك
15
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بار و یا حسب ضرورت به منظور بررسی مشکالت و یا فرصتهای موجود در سرمایههای انسانی و تصمیمگیری در
خصوص امور تشویقی و یا ترغیبی تشکیل جلسه میدهد.
 کمیته مبارزه با پولشویی:
متشکل از مدیر عامل ،معاون مالی و اقتصادی و مدیر حسابرسی داخلی میباشد که به منظور اجرای دستورالعملها و
الزامات قانونی مبارزه با پولشویی صادره از سوی بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار در سال
 1390تشکیل شده است و حسب ضرورت تشکیل جلسه میدهد.
 کمیته حسابرسی:
در اجرای مفاد دستورالعمل "کنترلهای داخلی برای ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس

ایران" مصوب  1391/2/16هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و در چارچوب منشور کمیته حسابرسی و منشور
حسابرسی داخلی ،نمایندگان کمیته حسابرسی شرکت به اداره نظارت بر ناشران اوراق بهادار ،سازمان بورس و اوراق بهادار
معرفی گردیدند که اعضای آن عبارتند از یك نفر از اعضاء غیر موظف هیئت مدیره بعنوان رئیس و دونفر اعضا مستقل خارج از
شرکت بهمراه مدیر حسابرسی داخلی می باشند که جلسات هر ماه یکبار تشکیل می شود.

 کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار:
کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار از  5عضو شامل نماینده مدیرعامل ،نماینده کارکنان ،یکی از مدیران اجرایی شرکت
با نظر مدیریت عامل ،مسئول حفاظت فنی و مسئول بهداشت حرفهای تشکیل میشود.
 کمیته انضباط کار:
کمیته انضباط کارمرجع رسیدگی به خدمات برجسته و تخلفات انضباطی کارکنان شرکت میباشد و حسب ضرورت با
حضور اعضای کمیته ،تشکیل میگردد.کمیته دارای  5عضو ،متشکل از دو نفر به عنوان نماینده کارفرما ،دو نفر به عنوان
نماینده کارکنان و یك نفر به عنوان نماینده روسا ،میباشد.
 کمیته فروش:
کمیته فروش متشکل از معاونت بازاریابی و فروش ،معاونت مالی و اقتصادی و مدیر حقوقی و امور قراردادها بوده و حسب
ضرورت به منظورتعیین شرایط فروش ،تشکیل جلسه میدهد.
 -7-3جلسات هیئت مدیره و حضور اعضا

درسال  1396هیئت مدیره شرکت با حضور کلیه اعضا در محل شرکت برای  12بار تشکیل جلسه داده و مصوبات این جلسات در
شرکت جاری شدهاند.
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 -7-4مدیران اجرایی شرکت

اطالعات مربوط به معاونین و مدیران اجرایی شرکت در جدول ذیل به اختصار آورده شده است.
جدول مربوط به مشخصات و سوابق معاونین و مدیران اجرایی شرکت
نام و نام خانوادگی

سمت

سابقه اجرایی در شرکت

معاون مالی و اقتصادی

معاون مالی و اقتصادی

سوابق مهم اجرایی
 .1مدیر بازاریابی و فروش شرکت بازرگانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی
 .2مدیر مالی و بودجه شرکت همگام خودرو

مهدی محرابی

 .3مدیر مالی و بودجه شرکت بازرگانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی
 .4معاون پشتیبانی شرکت ایستافر
 .5رئیس حسابداری شرکت ایساکو
 .1معاون منابع انسانی شرکت نیرو محرکه

اکبر تعطیلی

معاون پشتیبانی و توسعه
سیستمها

 .2مدیرعامل شرکت اشتاد موتور
معاون پشتیبانی و توسعه سیستمها

 .3مدیرعامل شرکت ایران تریل
 .4معاون منابع انسانی شرکت سایپا آذین
 .5عضو هیئت مدیره و قائم مقام مدیرعامل شرکت محور خودرو
 .1معاونت ذیحسابی بنیاد شهید
 .2قائم مقام اداری و مالی سازمان مسکن و شهرسازی استان تهران
 .3مدیر فروش شرکت فنرسازی زر

اسمعیل صادق

معاون بازاریابی و فروش

معاون بازاریابی و فروش

مهدی درویش

مدیر حسابداری مالی

مدیر حسابداری مالی

 .4قائم مقام مدیرعامل شرکت ایساکو کیش
 .5قائم مقام مدیرعامل شرکت ساپکو قشم
 .6قائم مقام مدیرعامل و مدیر فروش شرکت همگام خودرو
 .7مدیر فروش شرکت ستاره ایران (بنز)
 .1حسابرس مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران
 .2حسابرس داخلی تعاونی خاص
 .3رئیس حسابداری گسترش سرمایهگذاری ایرانیان
 .1کارشناس حسابداری پروژه در شرکت صنایع آذرآب

رضا سعیدی

مدیر امور سهام و
گزارشات

مدیر امور سهام و گزارشات

 .2مدیرمالی مرکز جوش ایران (وابسته به سازمان گسترش)
 .3مدیرمالی و اداری شرکت مهندسی تارا
 .4مدیرمالی نمایندگی میتسوبیشی ژاپن در زمینه آسانسور و پله برقی

عباس گلزارپور

آرزو عزیزی

مدیر حسابداری لیزینگ

مدیر حسابرسی داخلی و پشتیبانی
فروش

مدیر توسعه سیستمها و

مدیر توسعه سیستمها و فنآوری

فنآوری اطالعات

اطالعات

مدیر فروش

مدیر فروش

 .1حسابرس ارشد سازمان حسابرسی
 .2رئیس حسابداری شرکت صنعتی آلکار ایران
 .1کارشناس مرکز سنجش از راه دور ایران
 .2سرپرست اداره فناوری اطالعات صنایع فلزی کوشا
 .3رئیس اداره فناوری اطالعات تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو
 .1رئیس بسته بندی قطعات شرکت ایساکو

محمدرضا معصوم
علیزاده

 .2رئیس تحویل خودرو همگام ( اتکا )
 .3رئیس فروش نمایندگی مرکزی ایران خودرو
.4مدیر پشتیبانی شرکت همگام
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 .1مسئول ارزیابی فروش نمایندگی های مجاز ایران خودرو
ابراهیم آزادی

مدیر بازاریابی

مدیر بازاریابی

 .2رئیس نمایشگاه مرکزی ( )1067
 .3رئیس اداره پژو شرکت ایران خودرو
 .4رئیس کل فروش شرکت ایران خودرو

محسن قربانی زاده
قمصری

مدیر حسابرسی داخلی

مدیر تجهیز منابع و خزانهداری

 .1رئیس حسابداری و خزانه شرکت آلکار ایران
.2کارشناس ارشد فروش شرکت بوتان
 .1مدیر خدمات بازرگانی خارجی شرکت ایران خودرو دیزل

علیرضا قانع

مشاور مدیرعامل

مدیر وصول مطالبات

 .2معاون مدیر دفتر دبی شرکت طراحی مهندسی ساپکو
.3مدیر بازرگانی کارخانجات تولیدی زر
 .1وکیل پایه یك دادگستری و مشاور حقوقی از کانون وکالی دادگستری
مرکز ( پروانه تهران)
 .2مشاور مدیرعامل در امور حقوقی و قراردادها شرکت لیزینگ خودروکار

محمدباباپور

مدیر حقوقی و امور
قراردادها

 .3وکیل و مشاور حقوقی شرکتهای :ملی نفت ایران ،سرمایهگذاری گروه
مدیر حقوقی و امور قراردادها

توسعه ملی ،سرمایهگذاری توسعه نگاه پویا ،نفت وگاز پارس ،نفت
پارس پترو زاگرس ،پیمانکاری بین المللی پارسنام سازه ،پیمانکاری
صرفه جویان انرژی ورهپوساخت شارستان
 .4عضو موسسه حقوقی خانه جهانی وکال )(Luh
.5پذیرفته شده قطعی منصب قضاوت

 -7-5حسابرس مستقل و بازرس قانونی

به موجب تصمیمات مأخوذه در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  1396/04/03موسسه حسابرسی دایا رهیافت به عنوان
بازرس قانونی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی فاطر به عنوان بازرس علیالبدل برای عملکرد سال  1396شرکت انتخاب
گردیدند.
 -7-6نماینده مبارزه با پولشویی

در اجرای مفاد دستورالعملهای اجرایی موضوع مبارزه با پولشویی در حوزهی بازار سرمایه مصوب  19مهرماه  1390شورای عالی
مبارزه با پولشویی و به منظور اجرای مفاد مادهی  16دستورالعمل شناسایی مشتریان در بازار سرمایه طی سال مالی مورد گزارش
آقای گلزار پور بعنوان نمایندهی شرکت با رعایت مفاد ماده ی  12دستورالعمل گزارش عملیات و معامالت مشکوک در بازار سرمایه،
در اردیبهشت ماه  1392به دبیرخانهی کمیتهی مبارزه با پولشویی مستقر در سازمان بورس و اوراق بهادار معرفی گردید.
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 -8سرمایههای انسانی شرکت
 -8-1ترکیب نیروهای انسانی

نیروی انسانی هر سازمان بعنوان سرمایه اصلی آن سازمان نقش بسیار سازنده و سرنوشتساز در آینده هر سازمانی ایفاء
مینماید .از این رو مدیریت منابع انسانی هر سازمان با جذب همکاران جدید ،آموزش همکاران ،ارزیابی دورهای عملکرد
کارکنان و تخصیص پاداش به آنها و در نهایت با ایجاد محیطی سالم و منصفانه برای کارکنان ،به دنبال ایجاد فضایی پویا برای
رسیدن به اهداف غائی سازمان میباشد.
نیروی جوان و صاحب دانش روز ،یکی از اهرمهای قدرت هر سازمان محسوب گشته و ایجاد تغییرات در این نوع سازمانها با
سرعت بیشتری صورت میپذیرد .از این منظر ابتدا نگاهی به ترکیب تحصیلی همکاران شرکت لیزینگ ایرانیان در سال 1396
میاندازیم:
ترکیب نیروی انسانی به تفکیک میزان تحصیالت در سال 1396
ردیف

1
2
3
4

1396

شرح تحصیالت

1
40
79
2

زیردیپلم
دیپلم و فوق دیپلم
لیسانس و فوق لیسانس
دکتری
مجموع

توجه به رشد و ارتقای علمی و تجربی سرمایههای انسانی ،یکی از
راهبردهای مهم شرکت لیزینگ ایرانیان در راستای تحقق روند

دیپلم و فوق
دیپلم;40

زیردیپلم; 1

122

دکتری; 2

سودآوری و دستیابی به اهداف تعیین شده و نهایتاً کسب رضایت هرچه
بیشتر ذینفعان شرکت میباشد ،این شرکت همواره سعی بر آن داشته تا
لیسانس و فوق
لیسانس;79

با با بهرهگیری از آخرین متدهای علمی مدیریت منابع انسانی ،و توجه
خاص به مقوله آموزش ،زمینهی شکوفایی توانمندیهای بالقوه و بالفعل
پرسنل خود را فراهم آورد.

همانگونه که از آمارها بر میآید ،قریب به  79درصد پرسنل شرکت لیزینگ ایرانیان از نیروهای صاحب دانش و خالق بوده که
حضور ایشان در کنار مدیران زبده و با تجربه میتواند ترسیمگر آیندهای روشن و افقی متمایز برای این شرکت باشد.
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ما با اتکا به سرمایه های انسانی خود که مزیت بزرگ رقابتی ما در بازار و صنعت میباشند در جهت پیشبرد همیشگی اهداف
خود گام برخواهیم داشت.
ترکیب نیروی انسانی به تفکیک سن در سال1395و 1396
ردیف

سن

1

25-20
30-26
35-31
40-36
45-41
50-46
60-51
70-61

2
3
4
5
6
7

8

تعداد پرسنل

مجموع

1396

1395

0
13
31
42
16
14
5
1

1
11
36
42
11
12
5
1

122

119

درزیر نمودار سنی پرسنل را مشاهده مینماید که بیانگر باال رفتن میزان تجربه آنان بوده و چنین شناختی به سازمان در جهت
ارتقاء کیفی برای برنامههای آینده کمك شایانی خواهد نمود.
ترکیب نیروی انسانی به تفکیک سن در سال های  1395و 1396
45
40
35
30
25

سال 1396

20

سال 1395

15
10
5
0
20-25

26-30

31-35

36-40

41-45

46-50

51-60

61-70
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 -8-2ساختار سازمانی شرکت لیزینگ ایرانیان

مجمع عمومی سهامداران
حسابرس و بازرس قانونی

هیئت مدیره
کمیته حسابرسی

مدیرعامل
مدیر حسابرسی داخلی

رئیس دفتر مدیرعامل

مشاوران

رئیس اداره حراست

معاون مالی و اقتصادی

مدیر حسابداری
لیزینگ

مدیر وصول مطالبات

مدیر امور سهام و گزارشات

مدیر حسابداری
مالی

مدیر حقوقی و امور
قراردادها

معاون پشتیبانی و توسعه سیستم ها

مدیر اداری و منابع
انسانی

مدیر توسعه سیستم ها
و فنآوری اطالعات

معاون بازاریابی و فروش

مدیر فروش

مدیر بازاریابی
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 -9وضعیت مالی شرکت لیزینگ ایرانیان (سهامی عام) در یک نگاه
عملکرد مالی شرکت لیزینگ ایرانیان (سهامی عام) از سال  94لغایت 96/12/29
1396

شرح/سال مالی

1394

1395

الف) اطالعات عملکرد مالی طی دوره (میلیون ریال)
784.119
291.316
24.368
226.887
( )94.829
53.573

درآمد خالص
سود عملیاتی
درآمدهای غیرعملیاتی
سود خالص -پس از کسر مالیات
تعدیالت سنواتی
وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

466.15
42.271
172.753
204.360
( ) 17,115
313320

610.519
184.091
72.403
219.677
( ) 18,320
207.862

ب) اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره (میلیون ریال)
4.293.965
3.008.268
1.000.000
1.285.697

جمع داراییها
جمع بدهیها
سرمایه ثبت شده
جمع حقوق صاحبان سهام

3.709019
2.415.056
1.000.000
1.293.962

6.600.493
5.286.854
1,000,000
1.313.639

ج) نرخ بازده (درصد)
11/36
17/64

نرخ بازده داراییها
نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)

13/57
15/8

7/5
16/7

د) اطالعات مربوط به هر سهم
اولین پیشبینی سود هر سهم (ریال)
آخرین پیشبینی سود هر سهم (ریال)
سود واقعی هر سهم (ریال)
سود نقدی هر سهم (ریال)
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش (ریال)
ارزش دفتری هر سهم (ریال)
نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم (ریال)

212
219
227
22
1.540
1.285
6/78

280
208
204
200
1.400
1.469
6/86

227
227
220
160
2.303
1.325
10/46

ه) سایر اطالعات
تعداد کارکنان (نفر)

122

115

119
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فصل دوم

مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی
شرکت لیزینگ ایرانیان درسال 1396

لیزینگ ایرانیان (سهامی عام) تحت نظارت بانك مرکزی جمهوری اسالمی ایران ،با ماهیت فعالیت مالی و اعتباری در طول بیش
از یك دهه توانسته است با بهره مندی از دانش ،تخصص و توانمندی سرمایههای انسانی خود به دستاوردهای بزرگی در صنعت
لیزینگ کشور نایل گردد .قرار گرفتن این شرکت در بین 500شرکت برتر (به استناد گزارش رسمی سازمان مدیریت صنعتی کشور
(  )IMIو سودآفرینی مستمر برای سهامداران و خدماترسانی متمایز برای مشتریان شرکت ،مصداقی بر این ادعاست .آنچه مسلم است
دستیابی به این مهم بدون همکاری و همدلی جمع کثیری از نیروهای فعال ،عالقه مند ،خالق و پیگیر میسر نمی شد  .برای آشنایی
بیشتر با گوشه ای از اهم فعالیتهای صورت گرفته در شرکت ،مطالب ذیل عنوان می گردد.
 -1مالی و اقتصادی
 -1-1سیاستهای تأمین مالی

در راستای تحقق اهداف کالن شرکت و افزایش ثروت سهامداران و ذینفعان ،تهیه و تأمین مالی با حداقل هزینه یکی از دغدغه
های اصلی شرکتها و موسسات مالی و اعتباری از جمله شرکت لیزینگ ایرانیان میباشد .
در این بین ،شرکت لیزینگ ایرانیان با درک فضای اقتصادی کنونی و با اتکا به خرد جمعی نسبت به اتخاذ تصمیمات هوشمندانه
در زمینه سیاست های مالی ،مدیریت نقدینگی و سرمایه گذاری ،تالش در جهت حفظ و تداوم روند سودآوری و ایجاد حاشیه امن
برای سرمایه گذاری سهامداران گام برداشته است .بطوریکه میانگین نرخ موثر تسهیالت در یافتی از  25درصد به  22درصد در سال
 1396تقلیل یافت.
 -1-2روند مصارف مالی مولد (تسهیالت اعطایی و)...

آنچه شرکت لیزینگ ایرانیان را در زمرهی شرکتهای شاخص حوزه مالی و اعتباری قرار داده است ،روند عملکرد موفقیتآمیز در
سالهای گذشته میباشد که علیرغم شرایط ناپایدار اقتصادی و رکود نسبی حاکم بر کشور توانست تا با اتخاذ تصمیمات راهبردی و
بهنگام ،در حوزه سرمایهگذاری و ورود به بازارهای جدید در چارچوب مفاد اساسنامه و دستورالعملهای صادره از سوی بانك
مرکزی،روند عملکرد موفق آمیز سالهای گذشته را تداوم بخشد و حرکتی موثر در راستای رشد و توسعه اقتصادی کشور انجام دهد.
در جدول زیر مبلغ تسهیالت اعطایی به مشتریان آورده شده است.
از مجموع مصارف مالی در شرکت لیزینگ ایرانیان طی سال  ،1396بیش از 38میلیارد ریال بابت اعطای تسهیالت در قالب انواع
روشهای فروش و همچنین سرمایهگذاری در طرحهای مختلف تخصیص یافته است .الزم به توضیح است که در سال جاری تعداد
 225فقره تسهیالت به مشتریان واگذاری شده است که با توجه تسهیالت پرداخت شده در سال  1395تمام سعی شرکت در وصول
اقساط در سال جاری بوده است که با توجه به مکانیسم بکار گرفته شده اقساط بیش از  %91وصولی داشته است:
از مکانیسم های بکار گرفته شده وصول چک در سررسیدها به باالترین حد ممکن رسیده است بطوریکه میزان آمار چکهای
برگشتی در سررسید به کمتر از 10درصد رسیده است.
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 -1-3روند سود قبل از کسر مالیات

جدول و نمودار زیر روند سود قبل از کسر مالیات شرکت لیزینگ ایرانیان را در طول سالهای 1385لغایت  1396به تصویر کشیده
است .همانگونه که مشاهده میگردد ،با وجود شرایط اقتصادی ناپایدار ،شرکت توانسته با اتخاذ تصمیمات هوشمندانه و استفاده از
تکنیكهای نوین مالی ،اثرات سوء این موج ناپایدار را خنثی نموده و ضمن تحقق سود پیشبینی شده ،پایبندی خود را به
درخواستهای سهامداران محترم به اثبات رساند.
جدول مقایسهای سود قبل از کسر مالیات شرکت لیزینگ ایرانیان
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

سود قبل از کسر مالیات (میلیون ریال)
391.766
405.017
421.426
438.054
655.926
583.504
389.241
410.740
481.480
215.024
256.495
285.683

سال فعالیت
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396

نمودار مقایسه ای سود قبل از کسر مالیات شرکت لیزینگ ایرانیان

(میلیارد ریال)

700
600
500
400
300
200
100
0
1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1395

1396
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 -1-4تغییرات در سرمایهگذاریها

تغییرات سرمایهگذاریهای بلند مدت شرکت در دوره مالی مورد گزارش به شرح مندرج در جدول ذیل میباشد:
درصد
سرمایهگذاری

تعداد سهام
در ابتدای
سال

شرکت مهرطریق ایرانیان

افزایش/کاهش
طی سال 96

تعداد سهام
در پایان
سال96

مانده در
1395/12/30

مانده در
1396/12/29

%100

7،000

()7.000

0

0

700،003،000

سرمایهگذاری در سهام شرکت ایران خودرو

-

69,098

-

69,098

58,190,928

58,190,928

سرمایهگذاری در سهام شرکت گسترش
سرمایهگذاری ایرانیان

-

10,000

-

10,000

30,543,243

30,543,243

شرکت تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو

-

1

-

1

300,000

300,000

شرکت گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان

-

1,000

-

1,000

1,004,740

1,004,740

سایر شرکتها

-

-

-

-

21.389

48,132

90.060.300

790.090.043

جمع

سهام شرکت فرعی مهر طریق ایرانیان به دلیل زیان ده بودن فعالیت ،در تاریخ  1396/03/31با بهای هر سهم  1ریال به شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو واگذار و زیان مربوط
به آن به مبلغ  699میلیون ریال در سایر درآمد های غیر عملیاتی منظور گردیده است.

 -1-5نسبتهای مالی مقایسهای
ردیف
1
2

شرح
نسبت جاری =

داراییها ی جاری
بدهیها ی جاری

نسبت بدهی =

جمع بدهیها
جمع داراییها

3

نسبت بازده جمع داراییها =

4

نسبت بازده حقوق صاحبان سهام =

5
6

نسبت نقد شوندگی سود =
جریان نقد هر سهم =

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

1396

1395

1394

1/68

0/8

1/73

0/7

0/8

0/65

%11/36

%7/5

%13/57

%17/64

%15/8

%15/57

0/23

1/79

1/14

53

207

313
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 -1-6بررسی شاخصهای مالی

سازمان مدیریت صنعتی به عنوان مرجع رسمی کشور ،هر ساله اطالعات مالی و عملکردی شرکتهای بزرگ ایران را جمعآوری ،بررسی و
شرکتهای برتر را بر حسب این اطالعات رتبهبندی مینماید .براساس این بررسیها و طبق آخرین آمار موجود ،شرکت لیزینگ ایرانیان (سهامی
عام) در  10سال متوالی حائز جایگاهی در خور تحسین گردیده است که این مهم نقطه اطمینان و اعتمادی است برای سهامداران و مشتریان
شرکت.
اطالعات مندرج در جدول زیر رتبه شرکت را از منظر شاخصهای مالی مختلف در گروه واسطه گری مالی برای سه سال
آخر مذکور آورده است.
شاخص

عملکرد مالی سال 1393

عملکرد مالی سال 1394

عملکرد مالی سال 1395

تاریخ انتشار گزارش

1393

1394

1395

امتیاز شاخص

رتبه شاخص

امتیاز شاخص

رتبه شاخص

امتیاز شاخص

رتبه شاخص

شرح

903.2

391

711 .3

375

611.5

409

شاخص سود عملیاتی

22.468

-

271.42

-

252

217

شاخص رشد فروش

212

58

-21.3

78

-14

36

شاخص بازده فروش/حاشیه سود

6.52

8

24.7

24

41.2

12

شاخص رشد سود

86.19

39

-54.97

65

41.76

16

شاخص دارایی

4181

11

3896

11

6596

3

بازده داراییها

611

54

5.6

49

3.8

96

بازده ارزش ویژه

4.34

58

16.6

51

19.3

43

شاخص نسبت جاری

96.1

17

0.436

24

80.

7

شاخص ارزش بازار

1873

15

1469

15

1549

9

شاخص بازده بازار حقوق صاحبان سهام

26.0

-

0.15

-

0.16

-

نسبت P/E

9.4

391

7.1

375

7.2

409

نسبت P/B

3.1

391

1.1

375

1.2

409

شاخص تعداد کارکنان

-0.3

81

37.3

57

31.5-

60

شاخص

فروش1

از سوی دیگر طبق این گزارش لیزینگ ایرانیان در بین تمامی شرکتهایی که در "گروه شرکتهای واسطهگری مالی" فعالیت
دارند و عمدتاً توسط بانكها و یا شرکتهای سرمایهگذاری و تولیدی بزرگ ،حمایت میشوند توانسته است رتبه  8را کسب نماید.

 .2شاخص فروش براساس  500شرکت برتر درج گردیده و الباقی براساس  100شرکت بازه پنجم رتبهبندی اعالم شده از سوی سازمان مدیریت صنعتی میباشد.
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 -1-7گزارش وضعیت مالیاتی و بیمه شرکت لیزینگ ایرانیان

 -1-7-1مالیات عملکرد شرکت از سال  1381لغایت  1391و همچنین سال  1394قطعی و تسویه گردیده و گواهی
ماده  235قانون مالیاتهای مستقیم برای آنها اخذ گردیده است.
 -1-7-2علیرغم اینکه مالیات عملکرد شرکت برای سال مالی  1392قطعی و تسویه شده است  ،پرونده مالیاتی
مذکور در شعبه تجدید نظر دیوان عدالت اداری به دلیل اعتراض سازمان امور مالیاتی مبنی بر عدم پذیرش هزینه مالی بانك مهر
اقتصاد به مبلغ  44میلیارد ریال مفتوح میباشد  .تاثیرات مالیات احتمالی  11میلیارد ریال میباشد.
 -1-7-3پرونده مالیات عملکرد شرکت مربوط به سال  1393در هیئت تجدید نظر در دست رسیدگی میباشد،
تاثیرات احتمالی مالیاتی  2/4میلیارد ریال تخمین زده شده است.
 -1-7-4مالیات بر عملکرد  ،مالیات حقوق و مالیات ارزش افزوده شرکت برای سال مالی 1395برگ تشخیص آن
تعیین براساس نتایج گزارش گروه رسیدگی ذخیره کافی در حسابها منظور شده است  ،در مجموع برای عملکرد سالهای 1392
لغایت  1394در حدود  10.624میلیون ریال از بدهی مالیاتی تعدیل گردیده است.
 -1-7-5مالیات حقوق و مالیات تکلیفی شرکت تا پایان سال  1394قطعی و تسویه شده است و گواهی موضوع ماده

 235قانون مالیاتهای مستقیم آن اخذ گردیده است.
 -1-7-6مالیات و عوارض ارزش افزوده تا پایان سال  1394قطعی و تسویه گردیده است به استثنای پرونده سال
 1390که در هیئت تجدید نظر در دست اقدام میباشد ،و بدهی مذکور در اسفند ماه  1396به مبلغ  32میلیارد ریال تسویه
گردیده است درمجموع برای سال های  1387لغایت  1394جمع برگ مطالبه های صادر در حدود  283.081میلیون ریال اصل
و میلغ  148.387ریال میلیون جریمه بوده است که در حدود  159.505میلیون ریال از اصل و  132.331میلیون ریال از
جریمه تعدیل گردیده است.
. -1-7-7بدهی بیمه سالهای  1383لغایت  1393قطعی و تسویه گردیده است.
 -1-7-8پرونده بیمه سال 1394مورد رسیدگی قرار گرفته و اعالمیه بدهی آن به مبلغ  1.461میلیون ریال صادر
شده است که مورد اعتراض شرکت واقع گردیده است.
 -2بازاریابی و فروش
مسئولیت توسعه بازار ،ارائه خدمات متنوع در راستای پاسخگوئی به نیازهای بازار و کسب سود باالتر و نیز بهبود
وضعیت رقابتی شرکت در صنعت لیزینگ کشور را در حوزه بازاریابی و از سویی دیگر مسئولیت تأمین خودرو ،اعالم شرایط
خرید خودروهای سواری ،دریافت مدارک و تشکیل پرونده ،اعتبارسنجی و تأیید پرونده بمنظور ارائه تسهیالت به متقاضی ،انعقاد
قرارداد و پیگیریهای الزم جهت ارائه مدارک و تحویل خودرو به متقاضیان از اولویتهای واحد بازاریابی و فروش میباشد
برای دستیابی به این مهم نیز فعالیت های متعددی جهت نیل به اهداف از پیش تعیین شده خود بعمل آورده که اهم اقدامات به
شرح ذیل می باشد.
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 تحلیل و بررسی شرکت های رقیب جهت هدف گذاری و بهره برداری از راهکارهای عملیاتی مناسب جهت ارتقاء فروش
 اجرای طرح خرید حواله های انصرافی
 اجرای طرح بازاریابی سازمانی برای اول ین بار ( سازمانهای تعاونی فرهنگیان،سازمان انرژی اتمی و برنامه و بودجه و
سازمان بهزیستی )
 ایجاد بانك اطالعاتی از مشتریان و تحلیل آنها از حیث اقساط معوق بر اساس سن ،خودرو و استان محل ثبت نام
 تحقیق و تحلیل شرایط ورود به بازارهای جدید از جمله لیزینگ مسکن و خودروهای وارداتی سایر شرکتها
 ایجاد واحدی تخصصی جهت ارتباط با مشتریان ()CRM
 شرکت فعاالنه در جلسات انجمن لیزینگ
 بررسی و تحلیل آمار تولید ،فروش و روشهای فروش شرکت ایران خودرو
 ارائه گزارش قیمتهای روزانه بازار
 تهیه گزارشات فصلی از شرایط مختلف فروش خودرو در بازار
 راهاندازی سامانه ثبت درخواست خودرو
 بازنگری در شیوههای پاسخگوئی به تلفنهای گویای
 طراحی و اجرای طرح استقبال از مشتری
 اصالح اطالعات ثبت شده سالهای قبل در سیستم اعتباری
 برنامهریزی جهت بهروز رسانی مستمر بخش فروش وب سایت شرکت
 الکترونیکی شدن ثبت امضا متقاضیان و ضامنین آنها
 راهاندازی کانال تلگرام جهت برقراری اتباط با مشتریان قبلی و معرفی خدمات به مشتریان جدید
شایان ذکر است به موازات موارد مطروحه از امکانات و پتانسیل های موجود شرکت نسبت به پیگیری و توجه ویژه به فروش از
طریق نمایندگی ایران خودرو اهتمام ویژه ورزیده به که طوری توانست به رشد  53درصدی فروش نمایندگی  1104ایران خودرو
در سال  96نسبت به سال  95نایل گردد.
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مقایسه گزارش فروش از محل نمایندگی 1104در سال  96با کل فروش سال 95
شرح

نقدی

اقساط

پیش فروش

جمع

سال 96

162

466

661

1.289

سال 95

122

251

472

845

تفاوت درصد

32%

86%

40%

53%

تفاوت تعداد

40

215

189

444

در آتی نیز با تکیه بر نقاط قوت و همچنین با استفاده از فرصتهای بیرونی سعی بر آن داریم تا نسبت به رفع نقاط ضعف موجود
اقدام و در جهت تحقق اهداف تعیین شده سازمان گامی موثر برداریم
از جمله اقدامات آتی در راستای تحقق این مهم عالوه بر پیگیری موارد یاد شده اقداماتی به شرح ذیل می باشد که در دستور
کار این معاونت قرار دارد
•

مشارکت با بانك و استفاده از باشگاه مشتریان بانکها و بهرهمندی از سرمایههای بانکی

•

گسترش طرح فروش سازمانی خودروهای لیزینگی (تأمین اجتماعی ،سروش حکمت و )...

•

گسترش طرح خرید حوالههای انصرافی سایر نمایندگیها

•

ایجاد فضای مناسب برای نمایش محصوالت ایران خودرو Show Room

•

پیگیری نهائی نمودن بازنگری و اصالح قراردادهای اجاره به شرط تملیك و فروش اقساطی

•

برنامه ریزی و پیگیری اجرایی شدن طرح فروش اینترنتی

•

ارسال آخرین اخبار از صنعت خودرو (بولتن خبری)

 -3منابع انسانی

یکی از کلیدیترین بخشهای هر سازمان ،در جهت توانمندسازی افراد و به تبع آن سازمان ،مدیریت منابع انسانی میباشد که در
جهت نیل به اهداف سازمان وظایف خطیری را عهدهداراست .در واقع مدیریت منابع انسانی ملزم به انجام فعالیتهایی نظیر جذب
همکاران جدید ،آموزش همکاران ،ارزیابی عملکرد ایشان و روابط سازمانی میباشد .به عبارتی دیگر مدیریت منابع انسانی سعی بر این
دارد که عملکرد کارکنان را در خدمترسانی به اهداف استراتژیك سازمان به حد اعالء برساند.
با توجه به توضیحات فوق ،در سال  ،1396تالشهای زیادی جهت ارتقای سطح علمی و عملکردی سرمایههای انسانی
صورت پذیرفته است که از آن جمله میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
 ارزیابی دوره ای پرسنل در جهت پرداخت پاداش،ارتقاء گروه ،ارتقاء پست سازمانی و تمدید قرارداد
 تشویق و زمینهسازی مشارکت پرسنل در فرآیند تصمیمسازی شرکت با راهاندازی و تداوم سیستم نظام پیشنهادات
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 توجه به افزایش سطح سالمت جسمی و روحی کارکنان از طریق پرداخت آزمایشات ادواری و هزینههای ورزشی و
تهیه کارت اعتباری راهیان سالمت جهت استفاده از مزایای ورزشی و تفریحی
 برگزاری کمیته حفاظت  ،ایمنی و بهداشت و نیز استقرار هفتگی پزشك سالمت در شرکت در جهت حفظ و ارتقای
سطح سالمت پرسنل
 اضافه شدن آزمون هوش و تیپ شخصیت شناسی به آئین نامه جذب نیروی انسانی
 برگزاری کمیته  5Sجهت برگزاری حفظ نظم و آراستگی سازمانی
 انتشار ماهانه مجله الکترونیکی
 تشکیل کمیته خدمات رفاهی جهت اعطای تسهیالت در چارچوب ضوابط و آئیننامههای داخلی
 پوشش بیمه ایی پرسنل (عمرو حوادث ،بیمه تکمیلی ،بیمه مسئولیت مدنی( و اخذ بیمه نامه بدنه و شخص ثالث
خودرو پرسنل
 تهیه  ،تنظیم  ،تایید و تصویب و ابالغ آئین نامه ها  ،دستور العمل ها و اطالعیه های داخلی و اجرایی شدن آن
 اجرایی شدن پرداخت ساالنه هزینه سفر پرسنل در تعطیالت تابستانی
 برگزاری جلسات عمومی و دوره ای مدیریت ارشد سازمان با پرسنل
طبق هدفگذاری و بررسیهای بعمل آمده در این مدیریت رئوس فعالیتها به شرح زیر در برنامههای آتی این واحد قرار گرفته
است:
 تدوین استانداردهای مشاغل
 تهیه و تدوین شناسنامه شغلی پرسنل
 تدوین برنامهی نظام آموزشی
 -4توسعه سیستمها و فناوری اطالعات

حوزه توسعه سیستمها و فناوری اطالعات به عنوان اتاق فکر شرکت لیزینگ ایرانیان (سهامی عام) ،مکلف است کلیه نیازهای
شرکت را در زمینه توسعه سیستمها ،خدمات نرمافزاری و سخت افزاری و همچنین حفظ و بهینهسازی ساختار فرآیندی سازمان
مرتفع سازد.
امروزه رشد سریع تکنولوژی در ابعاد وسیع موجب گردیده هر یك از سازمانها برای حفظ بقاء خود در کوتاهترین بازهی
زمانی اقدام به بروزرسانی بدنهی خود نموده و سازمانهایی که در بهرهگیری از فضای مجازی و زیرساختهای سختافزاری و
نرم افزاری تعلل میکنند در آیندهای نه چندان دور دچار زوال خواهند شد.
باید بدانیم مشتریان به دنبال بهرهگیری از امکانات آنالین بدون نیاز به مراجعه حضوری بوده و در صورت زمان بر شدن ارائه
خدمات ،رقبای تجاری گوی سبقت را ربوده و مشتریان را به سمت خود خواهند کشاند .با تفاسیری که از وضعیت رشد
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فزایندهی تکنولوژی و عواقب ناشی از تأخیر در بهرهگیری از آنها عنوان شد ،نگاهی اجمالی به عملکرد واحد توسعه سیستمها و
فنآوری اطالعات در سال  1396انداخته و رئوس اقدامات انجام شده به شرح ذیل ارائه میگردد:
واحد فنآوری اطالعات
 تغییر زیر ساخت شبکه در سازمان جهت ارتقاء سطح کیفی برقراری ارتباط بین سیستم ها
 افزایش پهنای باند اینترنت از 5مگابایت به  10مگابایت بدون هیچ گونه بار مالی برای شرکت
 ارتقا شبکه از  10mbpsبه 1gbps
 راه اندازی سیستم CallCenter

 راه اندازی سیستم داشبورد مدیریتی و پیاده سازی بالغ بر 20شاخص جهت بهره برداری واحد مختلف
 پیاده سازی پنل اعتبار سنجی مشتریان
 تغییر میزبانی وب سایت از تهران هاست به ایران هاست و همچنین تغییر ایمیل سرور
 اخذ گواهینامه  SSLبرای وب سایت شرکت
 پیاده سازی سیستم سامانه مدیریت مدارک
 پیاده سازی سیستم درخواست خودرو
واحد طراحی و بهبود سیستم ها
 اجرای فاز اول و دوم  BPRشامل شناسایی و تدوین شناسنامه فرایند ،شاخص ها و ریسکها
 تطبیق فرآیندهای شناسایی شده با مدل  APQCو استخراج فرآیندهای تکمیلی
 اجرای ممیزی داخلی با رویکرد استاندارد ایزو9001:2015
 برنامه ریزی  ،هماهنگی و اجرای برنامه های آموزشی و بروز رسانی شناسنامه ی آموزشی
 تدوین نقشه فرایندی جدید و تصویب آن
 تهیه  ،تدوین و بازنگری آیین نامه ها و دستورالعمل ها

32

Iranian Leasing Co.
]قشد

96

بازنگری

تهیه و تدوین
آیین نامه رفاهی کارکنان

آیین نامه معامالت

آیین نامه مدیریت عملکرد

دستورالعمل برگزاری مناقصه و مزایده

دستورالعمل آموزش

دستورالعمل تنخواه گردان

دستورالعمل مدیریت ریسك

روش اجرایی ممیزی داخلی

دستورالعمل دریافت تسهیالت صندوق کمیته رفاهی
دستورالعمل پرداخت فوق العاده جذب
دستورالعمل جذب و استخدام
دستورالعمل نظام ارتقاء شغلی
روش اجرایی نظام پیشنهادات
برنامه های آتی:
در سال  1397واحد توسعه سیستمها و فناوری اطالعات قصد دارد در راستای سیاست های از پیش تعیین شده سازمان
در خصوص استانداردسازی کلیه فرا یندها مکانیزه نمودن فرآیندها و ایجاد تسهیل در امور جاری شرکت  ،نسبت به عملیاتی
نمودن موارد مندرج در ذیل اقدام نماید:
 را ه اندازی سیستم جدید لیزینگ
 راه اندازی سامانه ی فروش نقدی اینترنتی
 استاندارد سازی خدمات
 بازنگری شاخص های فرآیندی
 -5وصول مطالبات

یکی از مهمترین دغدغههای بانكها و موسسات مالی و اعتباری ،وصول مطالبات معوق و در نتیجه کاهش ریسكهای
مرتبط ،کاهش هزینههای مالی و در نهایت بهرهبرداری از وجوه حاصله در بخشهای سودآور اقتصادی میباشد .خوشبختانه
شرکت لیزینگ ایرانیان از همان سالهای شروع فعالیت به این امر توجه ویژه داشته و با راهاندازی "واحد وصول مطالبات"
نسبت به این مهم اقدام نموده است و همواره با اصالح و بازنگری منظم کلیه فرایندها و روشهای اجرایی به دنبال تقلیل میزان
معوقات شرکت بوده است .از مهمترین اقدامات شرکت اصالح شیوهی اعتبارسنجی و استفاده از سیستمهای معتبر ارائه شده
توسط موسسات تحت نظارت بانك مرکزی می باشد .این سیستم ضمن در اختیار گذاردن میزان اعتبار مشتریان و عملکرد آنها
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در خصوص تعهداتشان ،کمك شای انی در خصوص شناسایی و حفظ مشتریان خوش حساب نموده است و با کاهش ریسك
امکان بازگشت سرمایه بدون صرف هزینههای حقوقی را دو چندان نموده است.
از بارزترین فعالیتهای صورت پذیرفته در سال  1396میتوان به مدیریت بهینه نحوه ارسال چكها به بانكهای محال
علیه ،کسب مساعدت نمایندگیهای فروش ،در خصوص پیگیری چکهای برگشتی مشتریان شهرستانها در روند پیگیری وصول
مطالبات و همچنین اقدام حقوقی به موقع دوره که  ،ضریب وصول در اولین مرحله را به  %98رسانیده است.
با تفاسیر عنوان شده در خصوص مأموریت و عملکرد واحد وصول مطالبات ،رئوس اقدامات انجام شده طی سال مالی 1396
به شرح ذیل عنوان می گردد:
 پیگیری و وصول  1.499فقره چك برگشتی مشتریان از معوقات جاری به ارزش  143میلیارد ریال پیگیری و وصول بیش از  317میلیارد ریال از اقساط معوق که روند وصول آن بشرح ذیل استروند وصولی معوقات در سال96
جمع مبلغ تسویه

وصولی چک

وصولی دفترچه

جمع وصولی

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

فروردین

7.269

6.452

5.865

18.030

اردیبهشت

13.551

3.436

8.038

21.065

خرداد

17.039

4.843

6.073

21.434

تیر

14.469

3.865

4.465

17.875

مرداد

18.130

7.562

6.116

26.488

شهریور

19.135

5.095

5.058

22.232

مهر

16.033

27.954

4.914

40.758

آبان

14.863

21.909

5.797

36.918

آذر

27.084

14.033

5.086

34.235

دی

17.157

8.322

4.136

22.528

بهمن

18.332

10.585

4.646

26.024

اسفند

18.516

11.417

5.995

30.098

مجموع

201.578

125.471

66.189

317.685

ماه  -وصولی
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جمع مبالغ وصولی از معوقات در سال 1396
45000

40.758
36.918

40000

34.235

35000

30.098
26.488

30000

20000

22.232

21.434 21.065

25000
18.030

26.023
22.528

17.875

15000
10000
5000
0

 تجهیز واحد به سیستم فراخوان به منظور بررسی و تشخیص تعداد مراجعات و نیازسنجی نیروی انسانی در هر بخش بهرهبرداری از امکانات سیستم  CallCenterبه منظور بهبود و تسریع در اطالعرسانی و پیگیری وصول مطالبات ارائهی طرح بهبود فرآیند وصول مطالباتبا افزایش فروش محصوالت در سال  ،1395تدوین برنامه های بازدارنده در راستای کاهش میزان معوقات در رأس امور و
برنامههای آتی شرکت گنجانده شده و مصوبات به شرح زیر در دستور کار سال  1397وصول مطالبات قرار گرفت
-

اختصاص فضای مناسبتر به محل استقرار پرسنل وصول مطالبات

-

تخصیص و همچنین ارتقاء امکانات نرمافزاری و سختافزاری این واحد

-

تغییر ساختار و جبران خدمات پرسنل وصول مطالبات

-

بررسی امکان برونسپاری برخی از فعالیتهایی که واگذاری آنها به سازمانهای بیرونی ،منافع بیشتری برای شرکت به
همراه خواهد داشت
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 -6حقوقی و امور قراردادها

این واحد براساس تکالیف مشخص شده و وظایف محوله که عبارتند از رسیدگی به کلیه امور مربوط به پاسخگویی ،دفاع و
پیگیری دعاوی اعم از حقوقی یا کیفری مطروحه علیه سازمان و همچنین اقامه دعوی در مراجع ذیصالح قضایی و غیر قضایی و
اداری بر علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که به نحوی منافع یا حقوق سازمان را نادیده گرفته و یا بیتالمال را تضییع نموده و یا
برخالف قوانین و مقررات به حقوق سازمان تجاوز و یا تعدی نمودهاند ،را در دستور کار رسیدگی داشته که فعالیتها به شرح
ذیل در سال  1396صورت پذیرفته است:
 طرح دعوی در محاکم قضایی برای کلیه پروندههای دارای بدهی و مختومه نمودن پروندههای مفتوحه مربوط به سالهای
گذشته
 مراجعه به داور تعیین شده در قراردادهای دارای مطالبات معوق جهت اخذ رای و پیگیری آراء صادره در مراجع قضایی
در جریان رسیدگی به پروندههای حقوقی ،ضمن حضور مستمر در مراجع قضایی جهت پیگیری مراحل رسیدگی مربوط به
پروندهها ،اقداماتی بر مبنای روال کاری تعریف شده در دادگاهها و شورای حل اختالف مشتمل بر تنظیم و ارسال لوایح به دادگاهها،
تحریر پاسخ استعالم واصله از دادگاهها ،تنظیم ،بررسی و اصالح قراردادهای مربوط به شرکت صورت میپذیرد .همچنین با اخذ آرای
داور تعیین شده و تشکیل پرونده اجرایی سعی بر وصول مطالبات معوقه شرکت شده است.
از سایر امور جاری در این حوزه  ،بررسی اعتبار و اصالت وکالتنامههای ارجاعی و پاسخگویی به مراجعین شرکت میباشد.
همچنین با ارائه مشاوره حقوقی ،نظارت و کنترل بر عملکرد پیمانکاران سعی بر آن شده است تا حد امکان زمان رسیدگی به
پرونده ها به کمترین میزان خود برسد.
در جدول ذیل پارهای از اقدامات صورت پذیرفته بر روی پروندهها در سال  1396ذکر گردیده است:
شرح

پرونده های مفتوحه در دادگاه
پرونده های در حال بررسی توسط داور تعیین شده
پرونده های داراری رای داوری ارجاع شده به دادگاه
پرونده های ارجاع شده به شورا
دعاوی علیه شرکت

در جریان رسیدگی

363
837
107
50
77
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فصل سوم

تجزیه و تحلیل عملکرد
شرکت لیزینگ ایرانیان (سهامی عام)
در سال 1396

 -7تجزیه و تحلیل عملکرد مالی
تغییرات

1396

1395

ردیف

شرح

درصد

میلیون ریال

میلیون ریال

784.119

610.519

1

درآمدهای عملیاتی

28/43

() 275.547

2

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

()5/35

( )260.798

3

هزینههای عمومی ،اداری و تشکیالتی

()53/76

( ) 232.005

( ) 150.880

4

سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی

()92/22

() 5.632

72.403

5

سود قبل از مالیات

11/38

285.684

256.495

6

سود خالص

3/28

226.887

219.676

7

تغییرات داراییهای ثابت

()73/73

118.113

449.552

8

تغییرات در حقوق صاحبان سهام

()2/12

1.285.697

1.313.639

9

تغییرات در بدهیهای بلندمدت

3.365/29

687.479

19.839

10

تقسیم سود

()86/25

22.000

160.000

11

تغییرات در سرمایه در گردش

()250/88

1.571.759

()1.041.722

 -8تجزیه و تحلیل مسئولیت اجتماعی

موضوع حسابداری سبز و موضوع "اخالق کسب و کار" به نقش سازمان درحوزه اجتماع میپردازد و شامل مسئولیت
اجتماعی ،وظایف و تعهداتی است که شرکت بایستی در جهت حفظ ،مراقبت و کمك به جامعهای که در آن فعالیت میکند،
انجام دهد.این مهم تأثیری مثبت بر وفاداری مشتریان سازمان گذارده و باعث خوشنامی سازمان در جامعه میگردد .در این
راستا لیزینگ ایرانیان (سهامی عام ) همواره توجه خاصی را به تأثیرات عملکرد خود بر جامعه ضمن بهرهبرداری صحیح از
منابع ملی کشور ،معطوف داشته است که در ادامه به بیان آن میپردازیم :
 -8-1صرفهجویی در مصرف انرژی

لیزینگ ایرانیان همچون سالهای گذشته ،اقدامات متنوعی در جهت کاهش مصارف انرژی در سال  96به شرح ذیل ترتیب
داده است تا به وظیفه خود در راستای صرفه جویی در منابع انرژی و حفظ و حراست از آن برای آیندگان عمل نموده باشد:
 استفاده از تجهیزات و لوازم مصرفی مخصوص کاهش مصرف انرژی نظیر المپهای کم مصرف ،خاموش نمودن
تأسیسات سرمایشی و گرمایشی در مواقع غیرضروری ،استفاده از عایقهای مناسب برای درب و پنجرهها و  ...؛
 استفاده از پوشش نمای بیرونی دوجداره ساختمان بر اساس ضوابط و استانداردهای مربوطه؛
 مدیریت در انتخاب تجهیزات بهینه و کم مصرف؛
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 خرید تجهیزات و کاالهای دارای برچسب مصرف انرژی بهینه؛
 -8-2افزایش سطح رفاهی ،بهداشتی و آموزشی کارکنان

یکی از مهمترین سرمایههای شرکت ،کارکنان آن میباشند .امروزه مدیریت نوین منابع انسانی دریافته است که بین
رضایتمندی کارکنان و افزایش سودآوری سازمان رابطه مستقیم وجود دارد .لیزینگ ایرانیان نیز با ملحوظ نظر قراردادن این
موضوع رئوس برنامههای اجرا شده در این خصوص طی سال 1396را به شرح ذیل بیان میدارد:
 ایجاد ارتباطات موثر با کارکنان در جهت شناخت استعدادها ،عالیق و انگیزهها و قرار دادن افراد در پستهایی
متناسب با توانایی آنها و اعطای جوایز به کارکنان نمونه مطابق سالیان گذشته
 بسترسازی جهت افزایش آراستگی محیط کاری منطبق با اصول 5S

 ایجاد و راهاندازی کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار با هدف افزایش سطح بهداشت و ایمنی محیط کار
 پرداخت کمك هزینه تحصیلی جهت فرزندان کارکنان
 پرداخت کمكهای نقدی و غیرنقدی در مناسبتهای مختلف
 ارزیابی عملکرد کارکنان و اعطای پاداش منطبق با عملکرد آنها
 اجاره مکانهای ورزشی با هدف ارتقا سطح سالمت کارکنان
 پوشش بیمه تکمیلی کارکنان به منظور تأمین بخشی از هزینههای درمانی آنها
 پوشش بیمه عمر و حوادث کارکنان نزد یکی از شرکتهای بیمه
 اعطای تسهیالت اعتباری در چارچوب مصوبات ،آئیننامه و دستورالعملهای داخلی
 برگزاری جلسات فیمابین کارکنان و مدیران جهت افزایش مشارکتهای فکری کارکنان در امور جاری سازمان.

 -9تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

سرمایه گذاری و فعالیت شرکت لیزینگ با ریسكهای با اهمیتی همراه است .سرمایه گذاران باید پیش از تصمیمگیری
در خصوص سرمایه گذاری در این شرکت ،عوامل مطرح شده را مد نظر قرار دهند .ریسكهای متداول در صنعت لیزینگ با
وجود ساختار ذاتاً مالی ،عموماً در سه حوزه کلی به شرح ذیل میباشد:
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 -9-1ریسکهای حوزه فنی

ریسك فنی در شرکتهای لیزینگ بسته به ترکیب محصوالت قابل ارائه (دارای ریسك های متفاوت) و میزان وابستگی به
تأمینکنندگان آن محصول قابل ارزیابی است .در این رابطه با توجه به اینکه شرکت لیزینگ ایرانیان به عنوان یکی از بزرگترین
شرکت فعال در صنعت لیزینگ کشور از حیث میزان سرمایه با بهرهمندی از حمایت سهامداران عمده شامل گروه صنعتی ایران
خودرو که در زمره بزرگترین خودروسازان کشور و خاورمیانه قرار دارد و گروه شرکتهای زیرمجموعه تعاونی خاص کارکنان ایران
خودرو با بیش از  50،000عضو و به عنوان بزرگترین تعاونی و نیز تعاونی برتر و برگزیده کشور در چند سال مختلف به راحتی
ریسكهای موسوم به ریسكهای فنی را تحت پوشش قرار داده است و برآن است تا در سال پیش رو پرتفوی محصوالت قابل ارائه
خود را متنوعتر نماید.
 -9-2ریسکهای حوزه مالی

مدیریت ریسك در این حوزه متوجه برنامهریزی ،اجرا ،کنترل و بهبود عملکرد مالی شرکت با هدف افزایش میزان
سودآوری و به تبع آن تقویت منافع سهامداران میگردد .ریسك سرمایهگذاری و ریسك اعتباردهی به عنوان دو ریسك
محوری در حوزه مالی مطرح میباشند.
 ریسک سرمایهگذاری :ریسك سرمایهگذاری در صنعت لیزینگ عمدتاً شامل ریسك نقدینگی ،ریسك نرخ بهره و
ریسك بازار میباشد .در این رابطه شرکت لیزینگ ایرانیان(سهامی عام) با اتخاذ رویکرد مشارکتهای چندجانبه از
طریق انعقاد قرارداد سرمایهگذاری در مبادالت مالی در اقدامی نوآورانه گام موثری در کاهش چشمگیر ریسكهای
ناشی از تأمین نقدینگی ،کاهش میانگین هزینه و نرخ بهره برداشته است.
 ریسک اعتباردهی :عبارت است از ریسك ناشی از احتمال عدم وصول اقساط مرتبط با تسهیالت اعطایی به
مشتریان در سررسید مقرر .ریسك اعتباردهی یکی از مهمترین ریسكهای ذاتی در صنعت لیزینگ به شمار میرود،
شرکت لیزینگ ایرانیان این ریسك را از طریق شناسایی مشتریان بدحساب از طریق سامانه اعتبارسنجی مشتریان
تقلیل داده و در صورتی که مشتری در سنوات گذشته از سابقه خوبی در خصوص بازپرداخت برخوردار باشند
تسهیالت به ایشان تخصیص مییابد.
 -9-3ریسکهای حوزه عملیاتی

این ریسك عمدتاً ناشی از احتمال عدم کفایت یا ایجاد مشکل در فرآیند کنترلهای داخلی شرکت و همچنین احتمال
تغییر قوانین و مقررات مرتبط با موضوع صنعت لیزینگ میباشد .آن دسته از ریسكهای حوزه عملیاتی که در حیطه اختیار
لیزینگ ایرانیان قرار دارد ،با انجام بازنگریهای منظم و ادواری در عملیات و فرآیندهای داخلی شرکت ،بهبود مستمر آنها،
بررسی نظرات و پیشنهادهای مشتریان و رفع نقاط ضعف تحت کنترل این شرکت قرار دارد.
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نوع
ریسک

طبقه ریسک

ریسک
اعتباری

ریسک مالی

ریسک
نقدینگی

عنوان ریسک

آسیب پذیری

ریسک رشد
امالک و
خودروهای
تملیکی

تبدیل دارایی مولد و
درآمد زا به دارایی راکد

ریسک
افزایش نرخ
مطالبات غیر
جاری
ریسک نقد
شوندگی
داراییها
ریسک تامین
وجوه مورد
نیاز

راهکار مدیریتی

بهینه سازی مستمر رتبه بندی مشتریان با هدف برآورد کیفیت اعتیاری
مشتریان به منظور تعیین هدف وسعت و نوع تعامالت با مشتریان

بهینه سازی بهبود مستمر سیاستها و خط مشی اعتباری
کاهش سوآوری موثر
تسهیالت

عدم توانایی ایفای
تعهدات بانک  ،افزایش اتخاذ تدابیر مورد نیاز جهت تامین نقدینگی مناسب با هدف پیشگیری از
وقوع بحران نقدینگی
هزینه های تامین
مالی

ریسک روابط با ذینفعان

ریسک بازار

ریسک نرخ
سود

افزایش هزینه تمام
شده تامین منابع

تدوین برنامه های جذب منابع با تمرکز بر کسب و کارهای فعال با
حساسیت کمتر به نرخ سود
ایجاد توازن بهینه بین سررسید دارائی ها و بدهی های حساس به نرخ سود

جامعه

ریسک
شهرت

از دست رفتن اعتماد
عمومی و زیان مالی

ارتقای کیفیت خدمات

سهامدار

عدم تمایل به
مشارکت در
افزایش
سرمایه  ،تغییر
ترکیب
سهامداری

عدم توانایی شرکت در
توسعه کسب و کار

مشتری

کاهش
وفاداری
مشتری

افزایش بهای تمام شده
پول
کاهش سودآوری
شرکت

خلق ارزش برای سهامداران

شناسایی نیازهای مشتری و بازاریابی مبتنی بر مشتری
ارائه محصوالت و خدمات متنوع برای مشتریان
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استقرار فرایند نگهداشت کارکنان
توسعه توانمند سازی کارکنان و افزایش مهارت های حرفه ای

ریسک سرمایه انسانی

ریسک عملیاتی

ریسک فرایندها و سیستم ها

کاهش سود آوری ،
زیان مالی  ،نارضایتی
مشتریان ،ریسک
شهرت

ریسک رویدادهای بیرونی

استقرار فرایندهای شرکت متناسب با نیازهای به روز شده واستقرار سیستم ها
در حوزه امنیت اطالعات

استقرار سیستم حسابرسی داخلی
ایجاد شبکه امن و یکپارچه

 -10اطالعات مربوط به معامالت موضوع 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 یادداشت شماره  34صورتهای مالی افشاء گردیده است.

 -11اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجامع

اقدامات صورت گرفته در خصوص تکالیف مجمع عادی صاحبان سهام مورخ  1396/04/03به شرح جدول ذیل میباشد:
اقدامات صورت گرفته پیرامون تکالیف مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1396/12/29
بند

شرح بند گزارش

تکالیف تعیین شده

4

شرکت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول را
کمتر از میزان مقرر در بخشنامه بانك مرکزی
محاسبه نموده و سیاست افزایش تدریجی
ذخیره را مالک عمل قرارداده است  ،نظر به
مراتب مذکور و به موجب رسیدگیهای انجام
شده افزایش ذخیره اجتناب نا پذیر بوده لیکن
بدلیل فقدان اطالعات تعیین میزان کسر
ذخیره امکان پذیر نشده است.

مجمع ضمن تایید رویه جاری مقرر نمود
تجزیه سنی برای بدهکاران درتاریخ 95/12/30
و همچنین روند وصول مطالبات  ،به سهامدار
عمده ارائه گردد.

اهم اقدامات

شرکت ضمن تهیه تجزیه سنی بدهکاران و
رشد روند وصول مطالبات  ،در پایان سال
 1396ذخیره کافی حسب بخشنامه بانك
مرکزی در حسابها اعمال نمود.
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5

با توجه به شناسایی سود وجه التزام اقساط
معوق و نامشخص بودن نتیجه اقدامات انجام
شده در خصوص قطعیت باقیمانده سود ثمن
شناسایی شده به مبلغ  381میلیارد ریال و
حصول اطمینان از تحقق جریان نقدی ورودی
آن در غیاب شواهد دیگر امکان پذیر نگردیده
است.

مقرر گردید وصول مطالبات طبق رویه جاری
پیگیری گردد تا کمترین ریسك عدم وصول به
شرکت تحمیل گردد.

7

بابت مالیات و عوارض ارزش افزوده  90جمعا"
مبلغ  42میلیارد ریال مطالبه و ذخیرهای در
حسابها منظور نشده ضمنا" مالیات عملکرد
سال  93مبلغ 22میلیارد مازاد بر ذخیره ابرازی
مطالبه شده و همچنین مالیات و عوارض ارزش
افزوده از سال  91و حق بیمه سال  94تا پایان
سال مورد گزارش رسیدگی نشده و احتساب
ذخیره در خصوص موارد فوق ضرورت داشته
است.

مقرر شد پیگیری ها در خصوص پرونده مالیات
ادامه داشته باشد به نحوی که حق و حقوقی از
شرکت ضایع نگردد

8

پاسخ تاییدیههای درخواستی از سرفصل
دریافتنیها به مبلغ  24میلیارد ریال و
پرداختنیها به مبلغ  3.293میلیارد ریال
دریافت نشده است.

مقرر شد تا  95/07/30پاسخ کلیه تاییدیه ها
اخذ گردد

12

عدم رعایت مفاد ماده  106اصالحیه قانون در
خصوص عدم ثبت صورتجلسه هیات مدیره
مورخ 1395/03/23مبنی برانتخاب و سمت
اعضای هیات مدیره در مرجع ثبت شرکتها.

مقرر گردید مفاد ماده  106اصاالحیه قانون
تجارت بطور کامل رعایت گردد.

با توجه به رفع مشکل دادگاه و شوراها در عدم
پذیرش پرونده های شرکتهای لیزینگ در
انتهای سال  ،1396در اخذ حکم تسریع و
انتظار میرود در سال  97روند وصول سرعت
گیرد.

شرکت طی اقدامات انجام شده در سال مورد
گزارش کلیه بدهی های مالیاتی و بیمه ای
خود را تسویه نموده است.

صورت تطبیق با طرفهای تجاری شرکت تهیه
و رفع مغایرت گردیده است.

صورتجلسه مزبور در تاریخ 1396/10/25
توسط بانك مرکزی تایید و جهت نشر در
روزنامه رسمی ارسال گردیده است.
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فصل چهارم سخن آخر
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 .1چشم انداز لیزینگ ایرانیان در صنعت لیزینگ ایران

با وجود مشکالت عدیده سال های اخیر که منجر به تعطیلی و یا محدودیت در فعالیت تعداد کثیری از بنگاه های
اقتصادی کشور گردیده است ،حضور موثر و غرور آفرین شرکت لیزینگ ایرانیان (سهامی عام) در صحنه نظام اقتصادی کشور،
گویای مدیریت کارآمد و اتخاذ تصمیمات درست و راهبردی در کنار استفاده از نیروهای متخصص و زبده میباشد.
در کنار توسعه و پیشرفت روزافزون شرکت لیزینگ ایرانیان (سهامی عام) ،حامیان همیشگی و توانمند ما ،شرکت
تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو و گروه صنعتی ایران خودرو ،همچون بازویی قدرتمند در رشد و اعتالی هر چه روزافزون
شرکت حضوری همیشگی داشته اند.
شرکت لیزینگ ایرانیان (سهامی عام) در راستای نیل به چشم انداز خود میکوشد تا سال  ،1398با ایجاد توانایی
متفاوت و قابل تشخیص در صنعت لیزینگ ،در جایگاه بهترین موقعیت برای رقابت دراز مدت قرار گیرد.
با امید به حمایتهای بیدریغ سهامداران گرانقدر خود که سرمایه های معنوی ما میباشند امید داریم تا همچون
سنوات گذشته ،بتوانیم ضمن دستیابی به اهداف تعیین شده و ارتقاء جایگاه خود در صنعت لیزینگ کشور ،با تحقق سودی
مناسب ،قدردان اعتماد سهامداران خود باشیم.
 -1اهداف آتی شرکت لیزینگ ایرانیان برای سال 1397

اهداف استراتژیك شرکت در سال  1397شامل بهینهسازی ساختار مالی و همچنین بهینهسازی ساختار فروش بهمنظور
افزایش ضریب نفوذ عملیات لیزینگ در بازار کشور عزیزمان میباشد .در راستای تحقق اهداف استراتژیك یاد شده و با تاکید
مضاعف بر آگاهی ،به بیان اهداف عملیاتی تدوین شده برای سال  1397خواهیم پرداخت.
 ارتقاء سطح رضایت مشتریان
 افزایش میزان سودآوری
 جذب منابع مالی ارزان
 بهبود جایگاه شرکت در بین شرکتهای بورسی
 ارتقاء سطح رضایت کارکنان و افزایش مشارکت ایشان در تصمیم سازی
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 -2پیش بینی سود

با توجه به بررسیها و پیشبینیهای صورت گرفته از وضعیت صنعت لیزینگ در کشور ،سیاستهای پولی و مالی
قابل اتخاذ از سوی دولت و سایر مولفههای مالی و اقتصادی تأثیرگذار بر وضعیت مالی شرکت EPS ،قابل شناسایی در سال
مالی  ،1396معادل  227ریال پیشبینی و اعالم میگردد.
 -3پیشنهاد تقسیم سود

با توجه به شناسایی  226.887میلیون ریال سود خالص پس از کسر مالیات در صورت سود و زیان ارائه شده برای دوره
مالی منتهی به  ،1396/12/29سود قابل تخصیص شرکت پس تاثیرات سود و (زیان) انباشته مبلغ  185.697میلیون ریال
مورد شناسایی قرار گرفته است.
 به منظور تقویت نقدینگی جهت مشارکت در طرحهای فروش اعبتاری ایران خودرو در راستای سودآوری بیشتر در سال
بعد پی شنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی صاحبان محترم سهام شرکت لیزینگ ایرانیان (سامی عام) در اجرای مفاد
ماده  90الیحه اصالحی قسمتی از قانون تجارت مصوب  1347تقسیم مبلغ  23.000میلیون ریال از سود خالص بین
صاحبان سهام است.
 در ارتباط با پرداخت سود تقسیم شده سنوات قبل با توجه به اینکه بیش از  %95از سهامداران سود سهام خود را
دریافت نمودهاند ،به محض مراجعه هر یك از سهامداران و ارائه درخواست جهت دریافت سود اقدامات الزم جهت
پرداخت سود از سوی شرکت به عمل می آید.
 در ارتباط با زمانبندی و نحوه پرداخت سود سهام سال مالی ،1396پیشنهاد هیئت مدیره پرداخت سود به مدت  8ماه
پس از تصمیمگ یری مجمع عمومی صاحبان محترم سهام راجع به تقسیم سود مطابق با برنامه زمانبندی پرداخت سود
اعالم شده ،میباشد.
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 -4اطالعات تماس با شرکت:

دفتر مرکزی شرکت لیزینگ ایرانیان:
آدرس :تهران ،بزرگراه اشرفی اصفهانی ،نبش خیابان پیامبر ،پالک70
تلفن 44009512-6 :و 48046000
نمابر44009530 :

آدرس وب سایت شرکت لیزینگ ایرانیانwww.icleasing.ir :
آدرس پست الکترونیکیinfo@icleasing.ir :
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فصل پنجم صورتهای مالی

شرکت لیزینگ ایرانیان ( سهامی عام)
ترازنامه
در تاریخ 29اسفند 1396
(تجدید ارائه شده)
دارایی ها

1396/12/29

1395/12/30

ریال

ریال

دارایی های جاری

(تجدید ارائه شده)
بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

1396/12/29

1395/12/30

ریال

ریال

بدهی های جاری

موجودی نقد
سرمایه گذاری های کوتاه مدت
دریافتنی های تجاری و غیر تجاری
پیش پرداخت ها
دارائی های نگهداری شده برای فروش

32.551.921.150
21,600,000,000
3.176.982.344.974
407.717.658.015
253.696.222.579

80.156.225.547
21,600,000,000
4.121.479.540.890
2.006.391.681
-

پرداختنی های تجاری و غیر تجاری
مالیات پرداختنی
سود سهام پرداختنی
تسهیالت مالی

702.947.394.905
91.243.813.295
29.248.389.489
1.497.349.620.872

3.800.696.314.393
74.017.984.979
29.144.759.875
1.368.944.578.755

جمع دارایی های جاری

3.892.548.146.718

4.225.242.158.118

جمع بدهی های جاری

2.320.789.218.557

5.272.803.638.002

دریافتنی های بلند مدت
سرمایه گذاری های بلند مدت

218.873.744.477
90.060.300

1.831.853.792.870
790.090.043

دارایی های نامشهود

1.340.038.146

4.014.057.160

دارایی های ثابت مشهود

181.113.318.527

449.552.199.046

جمع دارایی های غیر جاری

401.417.161.450

2.286.210.139.119

4.293.965.308.168

6.511.452.297.237

بدهی های غیر جاری

دارایی های غیر جاری

جمع دارایی ها

پرداختنی های بلند مدت
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

662.581.388.483
24.897.666.912

19.839.133.625

جمع بدهی های غیر جاری

687.479.055.395

19.839.133.625

جمع بدهی ها

3.008.268.273.952

5.292.642.771.627

حقوق صاحبان سهام
سرمایه
اندوخته قانونی
سود انباشته

1,000,000,000,000
100,000,000,000
185.697.034.216

1,000,000,000,000
100,000,000,000
118.809.525.610

جمع حقوق صاحبان سهام

1.285.697.034.216

1.218.809.525.610

4.293.965.308.168

6.511.452.297.237

جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام
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شرکت لیزینگ ایرانیان ( سهامی عام)
صورت سود و زیان
سال مالی منتهی به  30اسفند 1395
)تجدید ارائه شده(
سال 1395

سال 1396

ریال

ریال
در آمدهای عملیاتی

784.119.801.724

610.519.278.559

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

)(260.798.158.847

)(275.547.235.638

سود ناخالص

523.321.642.877

334.972.042.921

هزینه های فروش  ،اداری و عمومی

)(232.005.664.558

)(153.365.131.799

سود عملیاتی

291.315.978.319

181.606.911.122

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

()5.632.374.591

72.403.253.226

سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

285.683.603.728

254.010.164.348

مالیات بر درآمد

)(58.796.095.122

)(61.378.348.556

سود خالص عملیات در حال تداوم

226.877.508.606

192.631.815.792

سود خالص

226.877.508.606

192.631.815.792

سود پایه هر سهم:
ناشی از عملیات در حال تداوم:
عملیاتی

226

120

غیر عملیاتی

1

72

227

193

سود پایه هر سهم

گردش حساب سود انباشته
سود خالص

226.887.508.606

192.631.815.792

سود انباشته ابتدای سال

213.639.014.438

144.497.852.142

تعدیالت سنواتی

)(94.829.488.828

)(18.320.142.324

سود انباشته ابتدای سال-تعدیل شده

118.809.525.610

126.177.709.818

سود سهام مصوب

)(160.000.000.000

)(200.000.000.000

سود قابل تخصیص

185.697.034.216

118.809.525.610

سود انباشته پایان سال

185.697.034.216

118.809.525.610

از آنجایی که اجزای سود و زیان جامع محدود به سود سال و تعدیالت سنواتی است ،لذا صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.
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شرکت لیزینگ ایرانیان (سهامی عام)
صورت جریان وجوه نقد
سال مالی منتهی به  29اسفند 1396
سال 1396
فعالیت های عملیاتی:

ریال

خالص جریان ورود وجه نقدناشی از فعالیتهای عملیاتی

سال 1395
ریال

ریال

53.572.952.609

207.862.519.772

بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی :
سود دریافتی بابت سپردههای سرمایه گذاری

23.816.666.175

23.062.995.357

سود سهام پرداختی

((65.728.507.990

)(123.907.995.076

سود سهام دریافتی

119.898.694

5.502.000

جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی ازبازده سرمایه گذاری ها

))41.791.943.121

و سود پرداختی بابت تامین مالی

)(100.639.497.719

مالیات بردرآمد:
)( 41.570.266.806

مالیات بردرآمدپرداختی

)(23.183.815.070

فعالیتهای سرمایهگذاری :
وجوه دریافتی جهت فروش دارائی های ثابت مشهود

1.082.366.965

0

وجوه پرداختی جهت خرید دارائی های ثابت مشهود

)(18.340.264.044

)(19.928.503.133

وجوه پرداختی جهت خرید دارائی های نامشهود

)( 557.150.000

)( 87.000.000

وجوه پرداختی جهت سرمایه گذاری در امالک

0

)(22.950.469.120
)( 17.815.047.079

)(42.965.972.253

()47.604.304.397

41.073.244.730

فعالیت های تأمین مالی

-

-

افزایش (کاهش) در وجه نقد

()47.604.304.397

)(41.073.244.730

موجودی نقد در ابتدای سال

80.156.225.547

39.082.980.817

موجودی نقد در پایان سال

32.551.921.150

80.156.225.547

مبادالت غیر نقدی

94.867.892.143

345.020.122.780

جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین
مالی
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