
کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
23,760,000 میلیون ریال 

1395/12/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 3 ماهه منتهی به 1395/03/31 )حسابرسی نشده(

651904 كد صنعت: وپارسبانک پارسیان نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 308445شماره اطلعیه :

درصد تغییردرصد تغییردر تاریخترازنامه شرح در تاریخدر تاریخدر تاریخ 1395/03/311394/12/291395/03/311394/12/29

بدهی ها دارایی های جاری
2,311,6482,727,487)15(       بدهی به بانک مركزی و صندوق توسعه       موجودی نقد

ملی

44,239,90649,790,117)11(

66,714,92966,079,4001       بدهی به بانک ها و سایر موسسات       مطالبات از بانک های مركزی

اعتباری

41,222,97137,934,1919

69,942,17576,882,808)9( )27(18,761,52525,698,889      سپرده های دیداری و مشابه      مطالبات از بانک ها و سایر موسسات اعتباری

00-- 12,379,5608,305,88049      سپرده های پس انداز و مشابه      مطالبات از دولت

403,490,275384,292,3145       تسهیلت اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی به 

غیر از بانک ها

483,024,605463,986,2814      سپرده های سرمایه گذاری مدت دار

00--       تسهیلت اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی به 

غیر از بانک ها

3,457,5312,843,57822      سایر سپرده ها

5,190,4795,740,991)10( --00      مالیات پرداختنی      سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار

96,134,93689,789,4037 1,982,723789,061151      سود سهام پرداختنی      سایر حساب ها و اسناد دریافتنی

00-- 28,443,80920,081,55542      ذخایر      سرمایه گذاری در املک

9,773,1499,733,5390 802,534661,19221      ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان      دارایی های نامشهود

5,269,6205,232,5401       بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری       دارایی های ثابت مشهود

شده برای فروش

00--

00-- )51(3,446,7167,090,049      سایر بدهی ها      دارایی های نگهداری شده برای فروش

12,903,49014,553,114)11( 637,761,880617,180,7933      جمع بدهی ها      سایر دارایی ها

--      حقوق صاحبان سهام      

23,760,00023,760,0000      سرمایه      

--00      افزایش )كاهش( سرمایه در جریان      

--00      صرف )كسر( سهام      

--00      سهام خزانه      

7,195,1987,195,1970      اندوخته قانونی      

959,360959,3600      سایر اندوخته ها      
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23,760,000 میلیون ریال 

1395/12/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 3 ماهه منتهی به 1395/03/31 )حسابرسی نشده(

651904 كد صنعت: وپارسبانک پارسیان نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 308445شماره اطلعیه :

      مازاد تجدید ارزیابی دارایی های       

نگهداری شده برای فروش

00--

--00      مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها      

      تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد       

پول گزارشگری

00--

      اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های       

شركت های دولتی

00--

)65(2,054,2635,936,246      سود )زیان( انباشته      

)10(33,968,82137,850,803جمع حقوق صاحبان سهام      

671,730,701655,031,5963 671,730,701655,031,5963جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهامجمع دارایی ها
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
23,760,000 میلیون ریال 
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درصد تغییر
واقعی  دوره 3 ماهه 

صورت سود وزیان
حسابرسی نشده منتهی به حسابرسی نشده منتهی به 

واقعی حسابرسی شده  سال مالی 

1394/12/29منتهی به1395/03/311394/03/31

-- سود )زیان( خالص

-- درآمدها

-- درآمدهای مشاع

15,175,14060,329,184 5 15,875,757 سود و وجه التزام تسهیلت اعطایی

333,4213,551,905 )64( 119,983 سود )زیان( حاصل از سرمایه گذاری ها و سپرده گذاری ها

15,508,56163,881,089 3 15,995,740 جمع درآمدهای مشاع

)20,867,416()85,551,515( )12( )18,378,001( سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری

00 -- 0 تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری

)20,867,416()85,551,515( )12( )18,378,001( سهم سود سپرده گذاران

)5,358,855()21,670,426( )56( )2,382,261( سهم بانک از درآمدهای مشاع

-- درآمدهای غیرمشاع

00 -- 0 سود و وجه التزام فعالیت های غیرمشاع

867,6964,450,025 117 1,885,808 درآمد كارمزد

3,599,1227,410,025 )84( 562,740 نتیجه مبادلت ارزی

2,713,41022,891,379 )98( 52,127 سایر درآمدها

7,180,22834,751,429 )65( 2,500,675 جمع درآمدهای غیرمشاع

1,821,37313,081,003 )93( 118,414 جمع درآمدها

-- هزینه ها

00 -- 0 هزینه های كاركنان

)1,395,527()5,918,960( 20 )1,676,208( سایر هزینه های اجرایی

)201,254()3,412,479( 178 )558,511( هزینه مطالبات مشکوک الوصول

)206,855()1,084,320( 179 )577,678( هزینه های مالی

00 -- 0 هزینه كارمزد

)1,803,636()10,415,759( 56 )2,812,397( جمع هزینه ها

17,7372,665,244 -- )2,693,983( سود )زیان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

00 -- 0 مالیات بر درآمد

17,7372,665,244 -- )2,693,983( سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
23,760,000 میلیون ریال 

1395/12/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 3 ماهه منتهی به 1395/03/31 )حسابرسی نشده(
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00 -- 0 سود )زیان( عملیات متوقف  شده پس از اثر مالیاتی

17,7372,665,244 -- )2,693,983( سود )زیان( خالص

-- سود )زیان( پایه هر سهم

00 -- 0 سود )زیان( پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم

00 -- 0 سود )زیان( پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف  شده

00 -- 0 سود )زیان( پایه هر سهم

-- سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم

00 -- 0 سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم

00 -- 0 سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف  شده

00 -- 0 سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم

-- گردش حساب سود )زیان( انباشته
17,7372,665,244 -- )2,693,983( سود )زیان( خالص

4,262,5934,262,593 39 5,936,246 سود )زیان( انباشته ابتدای دوره

411,901411,901 -- 0 تعدیلت سنواتی

4,674,4944,674,494 27 5,936,246 سود )زیان( انباشته ابتدای دوره تعدیل  شده

0)950,400( -- )1,188,000( سود سهام  مصوب

00 -- 0 تغییرات سرمایه از محل سود )زیان( انباشته

4,674,4943,724,094 2 4,748,246 سود )زیان( انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته

00 -- 0 انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

4,692,2316,389,338 )56( 2,054,263 سود قابل تخصیص

0)399,787( -- 0 انتقال به اندوخته  قانونی 

0)53,305( -- 0 انتقال به سایر اندوخته ها

4,692,2315,936,246 )56( 2,054,263 سود )زیان( انباشته  پایان  دوره

1112 -- )113( سود )زیان( خالص هر سهم– ریال

23,760,00023,760,000 0 23,760,000 سرمایه
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
23,760,000 میلیون ریال 

1395/12/30 0 میلیون ریال سال مالی منتهی به: سرمایه ثبت نشده: اطلعات و صورتهای مالی میاندوره ای 3 ماهه منتهی به 1395/03/31 )حسابرسی نشده(

651904 كد صنعت: وپارسبانک پارسیان نماد: سرمایه ثبت شده:شركت: 308445شماره اطلعیه :

صورت جریان وجوه نقد

واقعی دوره 3 ماهه حسابرسی نشده  شرح
منتهی به  1395/03/31

واقعی دوره 3 ماهه حسابرسی شده 
منتهی به  1394/03/31

واقعی دوره 12 ماهه حسابرسی 
شده منتهی به  1394/12/29

درصد تغییر

--فعالیت های عملیاتی

0--00جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی - عادی

0--00جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی -  استثنایی

0--00جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی

--بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی

0--00سود پرداختی بابت استقراض

0--00سود سهام پرداختی

جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود 

پرداختی بابت تأمین مالی

00--0

--مالیات بر درآمد

0--00مالیات بر درآمد پرداختی

--فعالیت های سرمایه گذاری

0--00وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود

0--00وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نگهداری شده برای فروش

0--00وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود

0--00وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود

0--00وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود 

0--00جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری

0--00جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی

--فعالیت های تأمین مالی

0--00وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه

0--00وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ر می باشد
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0--00وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه

0--00وجوه دریافتی حاصل از استقراض

0--00بازپرداخت اصل استقراض

0--00جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی

0--00خالص افزایش )كاهش( در موجودی نقد

2,727,4872,727,48702,727,487موجودی نقد در ابتدای دوره

0--00تآثیر تغییرات نرخ ارز

2,727,4872,727,48702,727,487موجودی نقد در پایان دوره

0--00مبادلت غیرنقدی

66 از


