اطالعات صورتهای مالی برای مقطع زمانی شش ماهه منتهی به  31شهریور 1397
ردیف

سرفصل اطالعات
ًَع ػمذ

1

خالض تسْیالت اػغایی بِ تفىیه ػمَد

2

اًَاع ٍ هاًذُ سپشدُّا بِ تفىیه

3

اًَاع ٍ خالض تسْیالت اػغایی بِ تفىیه دٍلتی ٍ غیشدٍلتی

4

هغالبات اص هؤسسات اػتباسي بِ تفىیه داخلی ٍ خاسجی

5

هیضاى تسْیالت بیيباًىی دسیافتی

فشٍش الساعی

940,323,678,954

هشاسوت هذًی

1,444,193,059,635

لشع الحسٌِ

28,433,519,353

جؼالِ

59,578,523,381

خشیذ دیي

44,252,215,602

ًَع سپشدُ
لشع الحسٌِ پس اًذاص
لشع الحسٌِ جاسي

331,108,691,065

سشهایِ گزاسي هذت داس

401,863,372,276

فشٍش الساعی

غیش دٍلتی
(هبلغ  -سیال)
940,323,678,954

هشاسوت هذًی

1,444,193,059,635

لشع الحسٌِ

28,433,519,353
59,578,523,381

خشیذ دیي
(ضویوِ شواسُ )1

44,252,215,602

جؼالِ

6

هبلغ  -سیال
8,020,090,009

ًَع ػمذ

اعالػات هشبَط بِ جضییات تسْیالت ٍ تؼْذات اشخاص
هشتبظ (بِ ششح آییيًاهِ تسْیالت ٍ تؼْذات اشخاص هشتبظ)

انتشار
هبلغ  -سیال

ًَع تسْیالت

تسْیالت – سیال

اشخاص هشتبظ فشٍش الساعی

89,818,829,632

اشخاص هشتبظ لشع الحسٌِ

218,454,692

دٍلتی
(هبلغ  -سیال)
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سرفصل اطالعات

7

خالض تسْیالت ٍ تؼْذات والى بِ تفىیه جاسي ،سشسسیذ
گزشتِ ،هؼَق ،هشىَن الَطَل ٍ سَخت شذُ

8

خالض تسْیالت بِ تفىیه جاسي ،سشسسیذ گزشتِ ،هؼَق،
هشىَن الَطَل ٍ سَخت شذُ

9

خالض تسْیالت ٍ تؼْذات بِ تفىیه ٍثایك

انتشار
0
عبمِ

هبلغ  -سیال

جاسي

2,418,033,745,017

سشسسیذ گزشتِ

80,772,606,543

هؼَق

17,974,645,366

هشىَن الَطَل

0

سَخت شذُ

0

جوغ
ًَع ٍثیمِ

2,516,780,996,926
خالض تسْیالت  -سیال

چه

2,089,305,622,600

سفتِ
هله

217,039,652,466

اٍساق هشاسوت

52,741,000,000

ضواًت ًاهِ طٌذٍق ضواًت

0

سپشدُ ًمذي

157,694,721,860

جوغ

2,516,780,996,926

ًَع ػمذ
هاًذُ رخایش دس ًظش گشفتِ شذُ بشاي تسْیالت بِ تفىیه
10
ػوَهی ٍ اختظاطی

رخیشُ ػوَهی -سیال

فشٍش الساعی

14,319,649,933

هشاسوت هذًی

21,992,787,710

لشع الحسٌِ

432,997,757

جؼالِ

907,287,158

خشیذ دیي

673,891,608

 11هاًذُ اسٌاد پشداختٌی
هاًذُ الالم صیش خظ تشاصًاهِ

هاًذُ الالم صیشخظ تشاصًاهِ ًظیش بشٍات لبَلیًَیسی شذُ ،اًَاع

هبلغ – سیال

رخیشُ اختظاطی -سیال

جوغ رخایش -سیال
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تؼْذات هشتشیاى بابت اػتباس اسٌادي باص شذُ

انتشار
40,168,210,711

سرفصل اطالعات
تؼْذات هشتشیاى بابت ضواًت ّا ٍ پزیشش ّاي طادسُ

158,368,560,000

هاًذُ الالم صیشخظ تشاصًاهِ ًظیش بشٍات لبَلیًَیسی شذُ ،اًَاع تؼْذات هشتشیاى بابت ضواًت ًاهِ طادسُ هتمابل
 12ضواًتًاهِّا ،اًَاع اػتباسات اسٌادي ،ظْشًَیسیّاٍ ،جَُ اداسُ حساب ّاي اًتظاهی
شذُ ،تضویٌات ٍ ......
تؼْذات باًه بابت اػتباس اسٌادي باص شذُ

0
3,681,124,263,612
40,168,210,712

تؼْذات باًه بابت تاییذ اػتباس اسٌادي

460,247,526,900

تؼْذاتت باًه بابت ضواًت ّا ٍ پزیشش ّاي طادسُ

158,368,560,000

ً 13حَُ هحاسبِ ٍ هیضاى سَد لغؼی هٌابغ سپشدُگزاساى

تؼْذات باًه بابت ضواًت ًاهِ ّاي طادسُ هتمابل
(ضویوِ شواسُ )2

0

 14هاًذُ بذّىاساى بابت اػتباسات اسٌادي پشداخت شذُ

0

 15هاًذُ بذّىاساى بابت ضواًتًاهِّاي پشداخت شذُ

0
هاًذُ بذّىاساى هَلت-سیال

 16هاًذُ بذّىاساى هَلت
 17هاًذُ بستاًىاساى هَلت
 18سَد ّش سْن ٍ سَد ًمذي هتؼلك بِ ّش سْن

56,299,261,775
هاًذُ بستاًىاساى هَلت -سیال
639,213,820
سَد ّش سْن (سیال)
سَد ًمذي ّش سْن

711,116

ضمیمٍشمارٌ1
مطالبات از مؤسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی
1397/06/31

عىًان
سپزدٌَایدیداریوشدباوکَايمؤسساتاعتباریداخلی(ریال)

115,412,979

سپزدٌَایدیداریوشدباوکَايمؤسساتاعتباریداخلی(ارس)

395,693,615,987

سپزدٌَایمدتداروشدباوکَايمؤسساتاعتباریداخلی(ریال)

0

سپزدٌَایمدتداروشدباوکَايمؤسساتاعتباریداخلی(ارس)

3,934,767,781,429

سپزدٌَایدیداریوشدباوکَایخارجی(ارس)

912,853,542,468

گذاریدرباساربیهباوکی(ریال)


سپزدٌ

865,000,000,000

َایصادرٌسایزباوکَا


چک

0

جمع

6,108,430,352,863

ضمیمه شماره 2

باوه مشتزن ایزان ي يوشيئال
صًرت محاسبٍ سًد لطعی سپزدٌَای سزمایٍگذاری مدتدار با احتساب حكالًوالٍ بىارگیزی سپزدٌَا شش ماٍَ 1397
شزح

مبلغ بٍ ریال

تسهیالت اعطایی به بخش دولتی :
تسهیالت اعطایی به بخش غیزدولتی :

1,897,762,194,459

سزمایه گذاری ومشارکتها (دولتی):
سزمایه گذاری ومشارکتها (غیزدولتی):
سپزده سزمایه گذاری نشدسایزبانکها

750,192,307,692

اوراق مشارکت:
جمع تسُیالت اعطایی ،سزمایٍ گذاری ،مشاروت يايراق مشاروت=(:) 1

2,647,954,502,151

سپزده سزمایه گذاری کوتاه مذت:

108,109,114,336

سپزده سزمایه گذاری کوتاه مذت ویژه:
سپزده سزمایه گذاری یکساله :

730,769,231

سپزده سزمایه گذاری دوساله :

207,692,307,692

سپزده سزمایه گذاری سه ساله :
سپزده سزمایه گذاری چهار ساله :
سپزده سزمایه گذاری پنج ساله :
جمع انواع حسابهای سپزده سزمایه گذاری مذت دار:

316,532,191,259

کسزمی شودسپزده قانونی مزبوط به انواع حسابهای سپزده سزمایه گذاری مذتذار:

-27,854,808,698

خالص مىابع سپزدٌ گذاران = (: ) 2

288,677,382,561

مىابع باوه = (:) 1-2

2,359,277,119,590

سوددریافتی استسهیالت اعطایی ،سزمایه گذاری و مشارکت و اوراق مشارکت :

181,956,834,399

وجه التشام دریافتی اسمحل تسهیالت اعطایی

4,307,718,367

جمع سًد مشاع = (: )3

186,264,552,766

سُم سپزدٌ گذاران اس سًد مشاع (: })2( ÷ )1( {× )3( = )4

20,306,377,437

جایشٌ سپزدٌ لاوًوی مزبًط بٍ اوًاع حسابُای سپزدٌ گذاری مدت دار = (: )5

0

مىافع سپزدٌ گذاران = (: )4+5

20,306,377,437

کسز میشود حق الوکاله :

-8,660,321,476

سًد لطعی لابل تمسیم بیه اوًاع سپزدٌ َای سزمایٍ گذاری مدت دار :

11,646,055,961

سود علی الحساب پزداختی به سپزده گذاران طی سال مالی :

-27,225,082,354

مابٍالتفايت سًد پزداختی بٍ سپزدٌ گذاران :

-15,579,026,393

