 5-7میزان ورودیها و تعهدات ریالی در دوره آتی
سررسید ضمانت نامهها

مبلغ میلیون ریال

سه ماهه دوم 1400



سه ماهه سوم 1400



سه ماهه چهارم 1400



مجموع 



سررسید ضمانت نامه ها

%
سه ماهه دوم 1400

%

سه ماهه سوم 1400
سه ماهه چهارم 1400

%

جريانات نقدي ورودي مورد انتظار از بانک مرکزي و نهادهاي مالي و همچنين ،بانکهاي مرکزي و نهادهاي مالي ساير کشورها با احتمال ورود  100درصد



جريانات نقدي ورودي مورد انتظار از بابت مطالبات ناشي از اعطاي تسهيالت/ايجاد تعهدات با وثيقه از نوع داراييهاي سطح يک با احتمال ورود  100درصد



جريانات نقدي ورودي مورد انتظار از بابت مطالبات ناشي از اعطاي تسهيالت/ايجاد تعهدات با وثيقه از نوع داراييهاي سطح دو نوع اول با احتمال ورود  85درصد
جريانات نقدي ورودي مورد انتظار از بابت مطالبات ناشي از اعطاي تسهيالت/ايجاد تعهدات با وثیقه از نوع صکوک رهني مسکن با احتمال ورود  75درصد و از نوع ساير داراييهاي سطح دو
نوع دوم با احتمال ورود  50درصد
جريانات نقدي ورودي مورد انتظار از بابت مطالبات ناشي از اعطاي تسهيالت/ايجاد تعهدات با وثيقه از نوع صکوک رهني مسکن با احتمال ورود  75درصد و از نوع ساير داراييهاي سطح دو نوع
دوم با احتمال ورود  50درصد





جريانات نقدي ورودي مورد انتظار از بابت مطالبات ناشي از اعطاي تسهيالت/ايجاد تعهدات با وثيقه از نوع ساير داراييها با احتمال ورود  25درصد



ساير جريانات نقدي ورودي مورد انتظار از اشخاص حقيقي و اشخاص حقوقي غيرمالي با احتمال ورود  50درصد



جريانات نقدي ورودي مورد انتظار از مؤسسات اعتباري با احتمال ورود صفر درصد



•

جدول زیر سررسید داراییها و بدهیهای مالی بانک را بر اساس تاریخی که احتمال میرود مطالبه و یا تسویه شوند نشان میدهد.

بدون سررسید

 سال5 باالتر از

 سال5  الي1

 سال1  ماه الي3 بین

 ماه3  الي1 بین

کمتر از يک ماه

مبلغ دفتري

میلیون ريال

میلیون ريال

میلیون ريال

میلیون ريال

میلیون ريال

میلیون ريال

میلیون ريال









































































































































































مشخص

داراييها
موجودي نقد
مطالبات از بانکها و ساير موسسات اعتباري
تسهیالت اعطايي و مطالبات از اشخاص غیردولتي
سرمايهگذاري در سهام و ساير اوراق بهادار
مطالبات از شرکتهاي فرعي و وابسته
ساير حسابهاي دريافتني
داراييهاي ثابت مشهود
داراييهاي نامشهود
سپرده قانوني
ساير داراييها
جمع دارايي

