
(ولبهمن)مجمع عمومی ساالنه بهمن لیزینگ 
شرکت مدیریت سرمایه بیمه سالمت ایرانیان
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نترکیب سهامدارا

درصد سهام(میلیون سهم)تعداد سهام نام سهامدار

%89849.89شرکت گروه بهمن

BFM1035.73تبازارگرداني بهمن گس.ا.صندوق سرمايه گذاري%

%58.53.25شرکت سرمايه گذاري آوين

%39.72.20صندوق سرمايه گذاري آسمان آرماني سهام

%37.22.06شخص حقیقي

%362.00شرکت سرمايه گذاري اعتضادغدير

%27.31.52شرکت سرمايه گذاري ارزش آفرينان

%191.05صندوق سرمايه گذاري توسعه اندوخته آينده

%581.332.30ساير سهامداران

%1800100جمع
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در يک نگاه

1393ماه دمردا: پذيرفته شدن در بورس 1354: سال تاسیس 

لیزينگ: موضوع فعالیت

ساير واسطه گريهاي مالي: گروه 

میلیارد تومان180: سرمايه 

اسفند29: سال مالي 

تهران: موقعیت مکاني 

3،995: ( 1401/02/11)قیمت 
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صورت سود و زیان شرکت

جدول حاشیه سود

ماهه منتهي به 12دوره مالي
1396/12

ماهه منتهي به 12
1397/12

ماهه منتهي به 12
1398/12

ماهه منتهي به 12
1399/12

ماهه منتهي به 12
1400/12

17540741022304126004832658666501540درامد حاصل از عملیات لیزينگ
(5,201,982)(2,205,959)(702,135)(670,544)(1,283,321)هزينه تامین منابع مالي عملیات لیزينگ

-----درامد حاصل از ساير فعالیتها
47075335176055791310599071299558ناخالص( زيان)سود 

(223,262)(118,543)(68,902)(77,254)(109,658)اداري و تشکیالتي, هزينه هاي عمومي
1448045298506546324764349ي عملیاتي( هزينه ها)خالص ساير درامدها 

37557531980453966510046111140645عملیاتي( زيان)سود 
00000هزينه هاي مالي

00000درامد حاصل از سرمايه گذاريها
23805412541213545673602717خالص ساير درامدها و هزينه هاي غیرعملیاتي

39938036105855180010502841743362خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات( زيان)سود 

00000ري و مالیاتاثرات انباشته تغییر در اصول و روشهاي حسابدا, اقالم غیر مترقبه

39938036105855180010502841743362قبل از کسر مالیات( زيان)سود 
(262,718)(189,118)(123,584)(116,382)(106,094)مالیات

2932862446764282168611661480644خالص عملیات در حال تداوم( زيان)سود 
36730653510761851سود هر سهم پس از کسر مالیات

800000800000800000800000800000سرمايه
36730653510761851سود هر سهم بر اساس آخرين سرمايه

13961397139813991400حاشیه سود
%20%32%44%34%27حاشیه سود ناخالص
%18%31%43%31%21حاشیه سود عملیاتي
%23%26%34%24%17حاشیه سود خالص
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نمودار مبالغ فروش ماهیانه شرکت
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(میلیارد ريال ) مبلغ فروش ريالي ساالنه (میلیون دالر ) مبلغ فروش ساالنه
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مطالب مهم مطرح شده در مجمع
:مجمعدرشدهعنوانمطالباهم

ودخراشرکتهایوامواجارهدورهمدت:گفتاستمقدارچهاجارهولیزینگدورهمیانگینکهسوالاینبهدرپاسخشرکتعاملمدیر-
بهامااستمتفاوتاقساطوصولدورهمیانگینمحصولنوعبهتوجهبامعموال.باشدمتغیرسال4تاسال1ازتواندمیوکندمیتعیینمشتری

.گرفتنظردراقساطبازپرداختبرایتوانمیراسال2متوسططور
(بانکتسهیالتنرخازباالتر%3).باشدمی%21برابرشرکتلیزینگنرخ-
،خودروبازارربموجودشرایطدلیلبهگذشتههایسالدرهمواره:گفتآتیسالدرفروشمقدارپیشبینیبهپاسخدرشرکتعاملمدیر-

تولیدقدارم...وموتوردیزل،بهمنبهمنمثلبهمنگروهکنندهتولیدهایشرکتکهانجاییازواستنبودهروبروزیادیمشکلبافروش
2بتواندیزنبهمنلیزینگشرکتآتیسالدرداردوجودانتظاراین،اندگرفتهنظردرامسالتولیدمقداربرابر2بعدهایسالبرایراخود

.برساندفروشبهخودروقبلسالبرابر
.گیردمیصورتامالکفروشوتسهیالتگرفتن،اوراقانتشارطریقاز،1400سالبهنسبتبرابر2تولیدبرایمالیتامین-
ازسرمایهافزایشانیمبتوشدهانباشتههایسودازاستفادهباتاکنیمتقسیمکمیسودقبلسالهمانندداریمنظردر:گفتشرکتمدیرعامل-

ذخیرهبرابرکهمالیاتیمعافیتهایظرفیتازاستفاده(1داردشرکتسوداوریبرمستقیمتاثیر2اینکاربا.دهیمانجامانباشتهسودمحل
هابانکازاعتبارگیریسقفافزایشباعثداخلیمالیتامینمحلازسرمایهافزایش(2.شودمیسهامدارانبرایدالریمیلیارد28سود

.نداردبیشتریتسهیالتدریافتتوانتومانیمیلیارد180سرمایهباشرکتحاضرحالدر.شودمی
.شودمیانجامسرمایهافزایش،بورسسازمانازهامجوزاخذازبعدماهدوتاحداکثر:دادادامهشرکتمدیرعامل-
باشدمیملک3دارایشرکتگفتشرکتعاملمدیرکهگرفتصورتنیزهاداراییارزیابیتجدیدمحلازسرمایهافزایشمورددربحث-

داردسندلمشکویالشاهینملک.هستشرکتلیزینگعملیاتبهانهافروشازحاصلوجهانتقالوهاملکاینفروشبرایتالشدرکه
.استرفتهبفروشتومانمیلیارد57قیمتبازمینمتر380مترازبهولیعصرملکو

.صورت نقد تقسیم کند  به ( ریال 185معادل)1400از سود سال % 10در پایان مجمع تصمیم گرفت 


