
عملکردبررسیومعرفی
ــننـویسـرمایـهتـأمیـنشـرکـت

1397ماهبهمن



برجسته ترین اقدامات و دستاوردهای تامین سرمایه نوین 
اولین شرکت تأمین سرمایه ایران1

۲
اجاره در کشورصکوکانتشار اولین  3
در بازار سرمایه مرابحهصکوکانتشار اولین  ۴

استصناعسفارش ساخت و یا صکوکانتشار اولین 

اولین در ارائه خدمات بانکداری اختصاصی و مدیریت ثروت

۵
۶

مدیر اولین کنسرسیوم تامین مالی از طریق اوراق بدهی 7
در کشوربازارگردانیاولین صندوق راه اندازی ۸

قابل معامله در بورسسرمایه گذاریتأسیس اولین و بزرگترین صندوق  9
دولت جمهوری اسالمی ایرانصکوکانتشار اولین  1۰

بنا به انتخاب سازمان بورس و اوراق بهادار139۴-139۶فعالترین تأمین سرمایه ایران برای سه سال متوالی  11

بیش از یکصد هزار مشتریبا Nib Marketراه اندازی و مدیریت مرکز آنالین سرمایه گذاری نوین، 

بزرگترین تأمین سرمایه کشور بر مبنای کفایت سرمایه

1۲



ثبت تغییر شرکت به سهامی عام

نزد اداره 1397/۰7/3۰تبدیل شرکت در تاریخ 

و موسسات غیرتجاری تهران ثبت و در شرکت هاثبت 

مورخ ۲1۴۴۵شمارةروزنامه رسمی 

.درج و منتشر گردیده است1397/۰۸/۰۵

اخذ مجوز فعالیت

مجوز فعالیت این تأمین سرمایه در تاریخ 

.اخذ گردیده است13۸7/۰1/31

ثبت شرکت سهامی خاص

شمارةتأمین سرمایه نوین تحت شرکت

و شرکت هاثبت ادارةدر 3۲17۵۲

در قالب استان تهرانصنعتیمالکیت

سهامی خاص و با سرمایه شرکت های

رسیدههزار میلیارد ریال به ثبت 

.است
ثبت شرکت به عنوان نهاد مالی

به عنوان 1۰۵99شمارةبا شرکتنام 

نزد سازمان بورس و اوراق"نهاد مالی"

.استبهادار، ثبت  شده

سهامی عامتبدیل نوع شرکت به 

فوق العادهعمومیبه استناد صورت جلسه مجمع 

و مجوز شماره 1397/۰۶/19مورخ 

سازمان بورس و اوراق بهادار، 1۲۲/۴۰337

«  عامسهامی»به « خاصسهامی»از شرکتنوع 

.تبدیل شد

13۸7/۰1/1۸1387/01/281387/01/311397/06/191397/07/30



موضوع اصلی فعالیت
تأمین سرمایه نوین

،  نویسـیپذیرهعبارت است از شرکتمطابق اساسنامه فعالیتاصلیموضوع 

ۀعرضـثانویـه، عرضـه هایو تعهد خرید اوراق بهـادار در پذیره نویسیتعهد 

، ادغـام،بورس هـااوراق بهادار، فرآیند ثبت اوراق بهادار ناشر در هریک از 

، ، امــور مــدیریت ریســکشــرکت ها، تجدیــد ســاختار ســازمانی و مــالی تملــک

ر ، امــورتبه بنــدیتوســم مسسســات رتبه بنــدیجهــت شــرکت هاآماده ســازی

، ارائـه خـدمات مـرتبم بـا دارایی هـا، ارائه خدمات مـدیریت سرمایه گذاری ها

ی، ، سـبد گردانـکارگزاریصندوق مزبور، ادارةو سرمایه گذاریصندوق های

بـه در تـأمین منـابع مـالی و اعتبـاری، کمـکشـرکت ها، کمک بـه بازارگردانی

.هاضمانت نامهجهت صدور، تأیید و قبول شرکت ها



3۴.۴۴ بانک اقتصاد نوین

10.01 خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین

9.95 بهشهرسرآمد سرمایه گذاری

8.13 درخشان نوینآتیهتأمین 

8 مسسسۀ مالی و اعتباری ملل

8 ساختمان ایرانسرمایه گذاری

8 غدیرسرمایه گذاری

5.99 بانک اقتصاد نوینلیزینگ

4 رهروان دوراندیشسرمایه گذاری

2 ساختمان نوینسرمایه گذاری

1 نژادمصلیبنیاد فرهنگی 

0.48 سایر

2,410,800,000

700,500,000

696,500,000

569,100,000

560,000,000

560,000,000

560,000,000

419,500,000

280,000,000

140,000,000

70,000,000

33,600,000

سهم7،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰

سهامداران شرکت تأمین سرمایه نوین
تعداددرصد



روند افزایش سرمایه
یقبلسرمایه

1.۰۰۰.۰۰۰

افزایشمبلغ 

1.۰۰۰.۰۰۰

افزایشمبلغ 

1.۰۰۰.۰۰۰

یقبلسرمایه

۲.۰۰۰.۰۰۰

افزایشمبلغ 

1.۰۰۰.۰۰۰

افزایشمبلغ 

1،۵۰۰.۰۰۰

افزایشمبلغ 

1، ۵۰۰.۰۰۰

یقبلسرمایه

3.۰۰۰.۰۰۰

یقبلسرمایه

۴.۰۰۰.۰۰۰

یقبلسرمایه

۵،۵۰۰.۰۰۰

دینقآوردهمطالبات و سرمایهافزایشمنبع 

1393/۰7/۰1

139۴/1۰/۰۲

139۵/۰۶/۲3

139۶/۰۵/1۶

1397/۰۸/۰۵

۲.۰۰۰.۰۰۰

3.۰۰۰.۰۰۰

۴.۰۰۰.۰۰۰

۵،۵۰۰.۰۰۰

7.۰۰۰.۰۰۰

سرمایهاولین



شرکت های زیر مجموعه

%۶7مالکیت

%۸9مالکیت

%3۴مالکیت

شرکت سرمایه گذاری 
مین سرمایه نوینأت

هم افزارایانشرکت

اری زشرکت کار گ
مین سرمایه نوینأت



عملیاتی اصلی بخش های

مشاوره و خدمات تأمین مالی

مالیمهندسی

ریسکمدیریت

سبد گردانی و مدیریت دارایی ها

بانکداری اختصاصی



چارت سازمانی
مجمع

ونیقانحسابرسیبازرسی و 

هیئت مدیره
اتکمیته انتصابات و جبران خدم

کمیته برنامه ریزی استراتژیک

کمیته ریسک

یحسابرسکمیته 

مدیرعامل
داخلیحسابرس

دفتر مدیرعامل
واحد حقوقی و تطبیق

مدیر بازاریابی

عهتحقیق و توسالمللمدیر بین 

یکمیته تخصص

مشاوران

یمدیر تأمین مالمدیر ریسکمدیر مهندس مالییمدیر بانکداری اختصاصمدیر سرمایه گذارییمدیر مالی و اقتصادیمدیر منابع انسان

صندوق ها سبد ها  و حساب داری مالیاداری و کارگزینی
بازار گردانی

خدمات مدیریت  رهامهندسی مالی و توسعه ابزاخدمات مشتری
ریسک

ی تأمین مالی مبن
بر سرمایه

حسابداری فناوری اطالعات
صندوق ها

سرمایه گذاری و 
تحلیل بازار

مدیریت دارایی
هیتأمین مالی مبنی بر بد

تملیکادغام . ارزشگذاری



3%

۲%

۲۴%

زیر دیپلم

دیپلم

لیسانس

فوق دیپلم

۵1% فوق لیسانس

دانشجو دکترا 

۵% دکترا

13%

۲%

ترکیب منابع انسانی

نفر می باشد که از این ۵۵سرمایه انسانی تأمین سرمایه نوین شامل 

درصـد دارای مـدرک ۵1درصد دارای مـدرک کارشناسـی،۲۴تعداد 

.درصد دکتری و دانشجوی دکتری می باشند1۸کارشناسی ارشد و 



.میلیارد ریال بوده است۶3،۲۶۲تأمین سرمایه نوین از ابتدای تأسیس تاکنون به میزان مشاورةحجم کل اوراق منتشره با •

.میلیارد ریال می باشد۵۰،71۸از ابتدای تأسیس تاکنون به میزان نویسیتعهدپذیرهو بازارگردانیهمچنین حجم کل اوراق تحت تعهد •

کور بـدون تأمین سرمایه نوین بوده، سررسید شده است که تعهدات مـذتعهدپذیره نویسیو بازارگردانیمیلیارد ریال از اوراقی که تحت 1۸،393•

.می شودبه اتمام رسیده که این امر یک موفقیت بزرگ برای تأمین سرمایه محسوبنکولمواجهه با ریسک عدم وجود نقدینگی کافی، یا ریسک 

. شرکت تأمین سرمایه نوین در بازار سرمایه انجام شده استمشاورةمیلیارد ریال افزایش سرمایه با 3۵،1۸3تاکنون •

.عرضه شده استآن هانوین در بازار سرمایه تأسیس و سهام سرمایۀشرکت تأمین مشاورةشرکت سهامی عام  با ۶•

ت و آوردة شرکت تأمین سرمایه نوین در فرآیند تأسیس شرکت های سهامی عام و یا فرآیند افزایش سرمایۀ شرکت های سهامی عام از محـل مطالبـا•

.میلیارد ریال سهام را عهده دار بوده است1۲،۵۵۵نقد، تعهدپذیره نویسی جهت افزایش سرمایه به مبلغ 

ای حرفـهارائـۀاصالح ساختار و ارزشیابی سـهام پرداختـه اسـت، امـا ،M&Aمشاورةخدمات ارائۀنوین گرچه از بدو تأسیس خود به سرمایۀتأمین •

.توسعه داده است139۵یک دپارتمان مجزا را از سال صورت خدمات مذکور، به 

.گزارش ارزشیابی می باشد117تعداد ارزشیابی های صورت گرفته در این واحد •

سال فعالیت تأمین سرمایه1۰در طول بیش از 



اوراق تحت تعهد بازارگردانی،تعهد پذیره نویسی، 
اوراق بدهی و ارزشیابی

اوراقفقره39تعدادکنونتا13۸9سالازشرکتاین.تاکنونابتداازنوینسرمایهتأمینتوسمشدهمنتشرپذیره نویسیتعهدوبازارگردانیتعهدتحتاوراق

قراردادهاینیزوپذیرشوعرضهقراردادهایسرمایه،افزایشمشاورهقراردادهایتعدادهمچنیناست،نمودهمنتشرریالمیلیارد۵۰.71۸حجمبابدهی

.استبوده117و13،۵۶ترتیببهمجموعاَارزشیابی

حجم تعهدات تامین سرمایه تعداد اوراق منتشر شدهسال 
قراردادهای مشاور 

افزایش سرمایه
قراردادهای 

عرضه و پذیرش
قراردادهای 

ارزشیابی

13۸9۵3،۰9۲۸1۶

139۰3۲،۰۶۵۵1۵

1391۴3،9۰9۶13

139۲7۶،9۰۸719

139331،719۴۰۸

139۴۴۶،9۶11۰1۵

139۵۸17،۰۶۴7۲۲۰

139۶3۶،۰۰۰۴3۲3

۲3،۰۰۰۵33۸تاکنون1397

39۵۰،71۸۵۶13117جمع کل



باحجمراسرمایهبازاردرفعالصندوق۸مدیریتحاضرحالدرشرکتاین

بهصندوق هااین.داردعهدهبرریالمیلیارد(هزاریکصد)1۰۰،۰۰۰ازبیش

:هستندزیرشرح

سبد گردانی و مدیریت دارایی ها

s

سرمایه گذاری صندوق 

نوین آتیه

سرمایه گذاریصندوق 

مشترک یکم ایرانیان

سرمایه گذاریصندوق 

اندیش نوینفرازمشترک

سرمایه گذاریصندوق 

نهال سرمایه ایرانیان

سرمایه گذاریصندوق 

انایرانیمیعادمشترک 

سرمایه گذاریصندوق 

ارمغان ایرانیان

درآمد ثابت 
پرداخت سود ماهانه

سرمایه گذاریصندوق 

سپهر اندیشه نوین

سرمایه گذاریصندوق 

رونوین پیشبازارگردانی

درآمد ثابت 
پرداخت سود ماهانه

درآمد ثابت 
پرداخت سود ماهانه

درآمد ثابت 
پرداخت سود ماهانه

درآمد ثابت 
پرداخت سود فصلی

در سهام 
بازارگردانیمختلم و قابل معامله در بورسپرداخت سود شش ماهه

_

_

_



3,903,031 2,684,290 9,909,832 

103,762,499 

103,990,266 

92,351,585 

98,904,448 
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نحجم صندوق های سرمایه گذاری شرکت تأمین سرمایه نوی

سرمایه گذاریصندوق هایحجم 



بانکداری اختصاصی

بهنوینسرمایهتأمینبدیعخدماتازیکی

کهاستاختصاصیبانکداریخودمشتریان

وسرمایهبازارمالی،خدماتازوسیعیطیف

ارائهخودخاصمشتریانبهرابیمه ای

.می دهد



6,080,448 

9,628,580 

19,910,315 

30,126,554 

39,311,578 

34,200,025 

37,824,354 

 -

 5,000,000
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 30,000,000

 35,000,000

 40,000,000

 45,000,000

1392 1393 1394 1395 1396 1397/06/31 1397/09/30

.ریال بوده استهزار میلیارد3۵بیش از  1397/ ۰9/ 3۰حجم سرمایه گذاری متعلق به مشتریان بانکداری اختصاصی در تاریخ 

اختصاصیدربانکداریسرمایه گذاری 



سود عملیاتی شرکت اصلی

620,860 

1,066,212 

1,566,633 

2,905,491 

3,632,126 
4,193,433 

 -

 500,000

 1,000,000

 1,500,000

 2,000,000

 2,500,000

 3,000,000

 3,500,000

 4,000,000

 4,500,000

1 3 9 2 1 3 9 3 1 3 9 4 1 3 9 5 1 3 9 6 بینی1397 پیش 

بوده است همچنین سـود عملیـاتی شـرکت در پایـان درصد۵۴میانگین نرخ رشد ساالنه سود عملیاتی شرکت در سال های گذشته همواره صعودی و در حدود 

.را پوشش داده است1397بودجه شرکت برای سال مالی درصد۸۰که می باشدمیلیون ریال 3٫1۰3٫۶7۵برابر با 1397/ ۰9/ 3۰تاریخ 



603,505 

999,732 

1,376,816 

2,750,246 

3,255,673 
3,778,028
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1 3 9 2 1 3 9 3 1 3 9 4 1 3 9 5 1 3 9 6 بینی1397 پیش 

پایاندرشرکتخالصسودهمچنیناستبودهدرصد۵۲حدوددروصعودیهموارهگذشتهسال هایدرشرکتخالصسودساالنهرشدنرخمیانگین

.استدادهپوششرا1397مالیسالبرایشرکتبودجهدرصد۸۰کهمی باشدریالمیلیون7۸۶.۴۲1.    ۲بابرابر3۰/۰9/1397تاریخ

یسود خالص شرکت اصل



هسود انباشت

546,935 

917,550 

1,305,526 

2,808,200 

3,201,089 

1,928,600 

2,878,189 

 -
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 2,500,000

 3,000,000

 3,500,000

1392 1393 1394 1395 1396 1397/06/31 1397/09/30

.میلیارد ریال می باشد۲٫۸7۸بالغ بر 1397/ ۰9/ 3۰سود انباشته شرکت براساس ترازنامه مورخ 



2,889,664 

4,845,743 

10,445,005 

9,460,690 

11,796,631

13,738,728 

 -
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 14,000,000
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1392 1393 1394 1395 1396 1397/06/31

.استریالمیلیارد1۴٫۰۰۰حدوددراختصاصیبانکداریدرشدهگذاریسرمایهوجوهاستثنابهنوینسرمایهتأمینهایدارایی

دارایی های شرکت اصلی به جز وجوه سرمایه گذاری در بانکداری اختصاصی

ریالمیلیونبهارقام



نسبت بدهی  شرکت اصلی به جز وجوه سرمایه گذاری در بانکداری اختصاصی
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.بوده است٪31نسبت بدهی شرکت برابر با 1397/ ۰۶/ 31در تاریخ 



جمع حقوق صاحبان سهام

1,644,783 

3,065,812 

4,522,629 

7,162,875 

9,218,548 
9,535,401 

 -

 2,000,000

 4,000,000

 6,000,000

 8,000,000

 10,000,000

 12,000,000

.بوده استدرصد۴۸میانگین ساالنه نرخ رشد حقوق صاحبان سهام طی سال های گذشته همواره صعودی و برابر با 

10,534,968

1392 1393 1394 1395 1396 1397 / 06 / 31 1397 / 09 / 30



درآمدزایی واحدهای مختلف شرکت تأمین سرمایه نوین

.رشد داشته استدرصد۴۰درآمدزایی واحدهای مختلف شرکت و شرکت های زیرمجموعه مطابق جدول فوق است که به طور متوسم ساالنه 

پیش بینی 139۲1393139۴139۵139۶1397شرح 

میانگین رشد 
درآمدزایی

ساالنه واحدهای 
مختلف 

%۸7،7۸9۲۴9،931۴۲3،3۵9۶1۵،91۸1،۲۴1،۵1۴1،۲۵۲،۴۶3۸۰واحد تأمین مالی و مهندسی مالی درآمدزایی

%11،1۲۲1۴،۶39۴1،۶3۴131،۵7۵1۶7،9791۶۲،۸3791بانکداری اختصاصی درآمدزایی

%37،۵۰۲7۸،19۶73،73۴3۰7،11۲۴۴۸،3۰۵۴7۵،۲7۸9۴و مدیریت دارایی سبدگردانیواحد درآمدزایی

%۴۲۸،9117۶۴،۰۶۶1،۰۸9،۲۵۵1،93۰،۴۲71،۸33،397۲،۰۰1،717۴۰در اوراق بهادار و سپرده بانکی سرمایه گذاریدرآمد 

%1۴۵،731۲3،۸۸۴1۵،۶۵۴۲9،۵۴۲73،۶73133،۰۰۰۴۰سرمایه گذاری هادرآمد فروش و سود 

%133،13۰۶۴،73۴1۰۶،۵۲۲1۰۵،۵۲۲99،۰۲۸1۵1،۵۵۸1۲تأمین سرمایه نوین کارگزاریشرکت درآمدزایی

تأمین سرمایه سرمایه گذاریشرکت مشاور درآمدزایی
نوین 

۸،۶۴۵۴۸۵،3۶۵۵،۵73۴۵،۴3971،131۲3۴۰%

%۸۵۲،۸3۰1،19۵،۴991،7۵۵،۵۲۴3،1۲۵،۶7۰3،9۰9،33۴۴،۲۴7،9۸۴۴۰جمع کل 



1397بودجه شرکت تأمین سرمایه نوین برای سال 

.میلیارد ریال می باشد3،77۸برابر با 1397همانطور که در جدول مشاهده می شود سود خالص پیش بینی شده برای سال 

صورت سود و زیان
139۶1397

بودجه و عملکردحسابرسی شده

1،۸33،397۲،1۰9،۰93بانکیسپرده هایدر اوراق بهادار و سرمایه گذاریدرآمد 

1،۲۴1،۵1۴1،3۴9،۲۶7و مشاورهارزش گذاری، بازارگردانی، پذیره نویسیدرآمد تعهد 

۶1۶،۲۸۴۶7۰،۶7۸و بانکداری اختصاصیسرمایه گذاریصندوق هایدرآمد 

73،۶73۲1۵،۲31سرمایه گذاری هادرآمد حاصل از سود و فروش 

3،7۶۴،۸۶7۴،3۴۴،۲۶9جمع درآمدهای عملیاتی

-1۵۰.۸3۶-13۲،7۴۲پرسنلیهزینه های

3،۶3۲،1۲۶۴،193،۴33سود عملیاتی

--7۵۰مالیهزینه های

11،۰۰9۶،۰1۰مالی و سایر درآمدهای غیر عملیاتیهزینه هایسایر 

3،۶۴۲،3۸۵۴،199،۴۴3سود قبل از مالیات

-۴۲1.۴1۵-3۸۶،71۲مالیات

.3،۲۵۵،۶733.77۸.۰۲۸سود خالص



درصد۵۰صورت سود و زیان شرکت مطابق با جدول فوق می باشد که به خوبی نشان می دهد درآمدزایی شرکت در هر سال نسبت به سال گذشته بیش از

.رشد داشته است

صورت سود و زیان

صورت سود و زیان
1393/1۲/۲9139۴/1۲/۲9139۵/1۲/3۰139۶/1۲/۲91397/۰۶/311397/۰9/3۰

نشدهحسابرسیشدهحسابرسیشدهحسابرسیارائه شدهتجدید ارائه شدهتجدید ارائه شدهتجدید 

7۶۴،۰۶۶1،۰۸9،۲۵۵1،93۰،۴۲71،۸33،3971،۰7۵،7۴۶1،7۲3،۰۰۵در اوراق بهادار و سپرده  بانکیسرمایه گذاریدرآمد 

۲۴9،931۴۲3،3۵9۶1۵،91۸1،۲۴1،۵1۴۶۰۲،۰۰۶۸۸۸،۵93درآمد تعهد پذیره نویسی، بازارگردانی، ارزش گذاری و مشاوره

9۲،۸3۵11۵،3۶۸۴3۸،۶۸7۶1۶،۲۸۴37۸،77۵۵۸1،۸9۶درآمد صندوق های سرمایه گذاری و بانکداری اختصاصی

۲3،۸۸۴1۵،۶۵۴۲9،۵۴۲73،۶73۲۰،۲۵۲۲۰،۴91سرمایه گذاری هادرآمد فروش و سود 

1،13۰،71۶1،۶۴3،۶3۶3،۰1۴،۵7۵3،7۶۴،۸۶7۲،۰7۶،7793،۲13،9۸۵جمع درآمدهای عملیاتی

-11۰،31۰-7۵،۲3۲-13۲،7۴۲-1۰9،۰۸۴-77،۰۰3-۵۸،333هزینه های اداری و عمومی

.-----۶،171خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

1،۰۶۶،۲1۲1،۵۶۶،۶33۲،9۰۵،۴913،۶3۲،1۲۶۲،۰۰1،۵۴73،1۰3،۶7۵سود عملیاتی

-۰7۶۵-7۵۰-1،37۸-99،۸79-۶،1۲3هزینه های مالی

1،۶39۶97۴۰،۲۴۲11،۰۰9۲،397۴،۴۶۵سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

1،۰۶1،7۲۸1،۴۶7،۴۵1۲،9۴۴،3۵۵3،۶۴۲،3۸۵۲،۰۰3،9۴۴3،1۰7،37۵سود قبل از مالیات

-3۲۰،9۵۴-۲17،۰91-3۸۶،71۲-19۴،1۰9-9۰،۶3۵-۶1،99۶مالیات بردرآمد

999،73۲1،37۶،۸1۶۲،7۵۰،۲۴۶3،۲۵۵،۶731،7۸۶،۸۵3۲،7۸۶،۴۲1سود خالص

۵7۰،۸1۵9۵۴،7۸۴1،3۰۵،۵۲۶۲،۸۰9،۴۰۰3،۲۰1،۰۸93،۲۰1،۰۸9سود انباشته در ابتدای سال

۰۰-1،۲۰۰--37،۲33-۵۲،۵۸3تعدیالت سنواتی

۵1۸،۲3۲917،۵۵11،3۰۵،۵۲۶۲،۸۰۸،۲۰۰3،۲۰1،۰۸93،۲۰1،۰۸9تعدیل شده-سود انباشته ابتدای سال 

-۲،97۰،۰۰۰-۲،97۰،۰۰۰-۲،7۰۰،۰۰۰-1،11۰،۰۰۰-9۲۰،۰۰۰-۵۵۰،۰۰۰سود سهام مصوب

9۶7،9۶۴1،37۴،3۶7۲،9۴۵،77۲3،3۶3،۸73۲،۰17،9۴۲3،۰17،۵1۰سود قابل تخصیص

-139،3۲1-۸9،3۴3-1۶۲،7۸۴-137،۵7۲-۶۸،۸۴1-۵۰،۴13اندوخته قانونی

917،۵۵11،3۰۵،۵۲۶۲،۸۰۸،۲۰۰3،۲۰1،۰۸91،9۲۸،۵99۲،۸7۸،1۸9سود انباشته در پایان سال



ــــهترازنام

1397/ ۰9/ 3۰بر اساس صورتهای مالی اساسی، داراییهای شرکت در انتهـای . ترازنامه شرکت تأمین سرمایه نوین در سالهای گذشته به شرح جدول فوق می باشد

. ریال بوده استهزار میلیارد۵1بالغ بر 

ترازنامه
1393/1۲/۲9139۴/1۲/۲9139۵/1۲/3۰139۶/1۲/۲91397/۰۶/311397/۰9/3۰

نشدهحسابرسیشدهحسابرسیشدهحسابرسیتجدید ارائه شدهتجدید ارائه شدهتجدید ارائه شده

79۲،7۶۴1،9۴۵،۶99۲،۸۴7،9۲۸۵۶،9۶3۲۰،۵۲973،۰۸۶موجودی نقد
3،3۶3،1۶۶7،۵۸7،۲۴۸۵،۵۴۸،۴۲۶1۰،۴۶9،۴۸۵1۲،۲11،9771۲،1۵۰،7۶۸کوتاه مدتسرمایه گذاری های

1۵9،9۶۰۲39،1۶939۶،۵9۶۵7۵،9۸۵۸۵۶،7۰۰۸79،۸7۸دریافتنی های تجاری و غیر تجاری
۲،۴7۲1،۸۵۰۲،7۶۵۴،۰۰1۴،۲۰3۴،397پیش پرداخت ها

۴،31۸،3۶۲9،773،9۶۵۸،79۵،71۵11،1۰۶،۴3۵13،۰93،۴۰913،1۰۸،1۲9جمع دارایی ها قبل از وجوه بانکداری اختصاصی
9،۶۲۸،۵۸۰19،91۰،31۵3۰،1۲۶،۵۵۴39،311،۵7۸3۴،۲۰۰،۰۲۵37،۸۲۴،3۵۴متعلق به مشتریان بانکداری اختصاصیسرمایه گذاری

13،9۴۶،9۴۲۲9،۶۸۴،۲۸۰3۸،9۲۲،۲۶9۵۰،۴1۸،۰13۴7،۲93،۴3۴۵۰،93۲،۴۸3جاریدارایی هایجمع 
۲۵،۸7۶3۴۰،۵۲13۲۲،۴7331۶،۶۴۰313،۵۸931۲،3۰3ثابت مشهوددارایی های

۶۶1۸۴۲۸۶۲۸۶۲۸۶۲۸۶نامشهوددارایی های
۵۰1،۴39۲۸9،۸۴۵۲۸9،33۶313،۲۲۵۲۶3،1۰۴۲۶3،۰۵9بلندمدتسرمایه گذاری های

۴۰،۴9۰۴۰،۵۰9۴۰،۴9۸۴۸،۶۸3۴۸،۶۸1-دارایی هاسایر 
1۲،37119،۵۴719،۶۵7۲۰،۶3۸--بلندمدتدریافتنی های

۵۲7،3۸1۶71،۰۴۰۶۶۴،97۵۶9۰،19۶۶۴۵،319۶۴۴،9۶7غیر جاریدارایی هایجمع 
1۴،۴7۴،3۲33۰،3۵۵،3۲۰39،۵۸7،۲۴۴۵1،1۰۸،۲۰9۴7،93۸،7۵3۵1،۵77،۴۵۰دارایی هاجمع کل 

33۸،۶13۴،717،۰۴37۰۸،3۴333۴،۲۵97۶1،۴391،۰۴۸،7۰۶تجاری و غیرتجاریپرداختنی های
۵9۵،7۴33۶7،7۲۵79۵،۰1۰۴۶۸،9791،۰9۶،۲131،۰۲۰،331دریافت هاپیش 

1۰3،۵3۲1۴۶،۶11۲3۸،۵۴179۶،7۸9۵۰۵،3۵1۵3۴،۴۴۲مالیات پرداختنی
۰۰۰۰1،3۲۶،77973۵سود سهام پرداختنی
----۵۰۵،3۰۰۲،9۲۶تسهیالت کوتاه مدت

1،۵۴3،1۸۸۵،۲3۴،3۰۵1،7۴1،۸9۴1،۶۰۰،۰۲73،۶۸9،7۸۲۲،۶۰۴،۲1۴جاری قبل از وجوه بانکداری اختصاصیبدهی هایجمع 
9،۶۲۸،۵۸۰19،91۰،31۵3۰،1۲۶،۵۵۴39،311،۵7۸3۴،۲۰۰،۰۲۵37،۸۲۴،3۵۴مطالبات مشتریان بانکداری اختصاصی

11،171،7۶۸۲۵،1۴۴،۶۲۰31،۸۶۸،۴۴۸۴۰،911،۶۰۵37،۸۸9،۸۰7۴۰،۴۲۸،۵۶۸جاریبدهی هایجمع 
۲۲۲،۵۰۰۶7۵،۴۶۸۵۵3،۶۶۸97۴،7۸۸۵۰۸،۲۰۰۶۰۸،۲۰۰بلندمدتپرداختنی های

3،9۲3۵،۲1۰۲،۲۵۴3،۲۶۸۵،3۴۶۵،71۴ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
----1۰،3۲۰7،393بلندمدتتسهیالت 

۲3۶،7۴3۶۸۸،۰71۵۵۵،9۲197۸،۰۵۶۵13،۵۴۶۶13،91۴غیرجاریبدهی هایجمع 
11،۴۰۸،۵11۲۵،۸3۲،۶913۲،۴۲۴،3۶9۴1،۸۸9،۶۶13۸،۴۰3،3۵3۴1،۰۴۲،۴۸۲بدهی هاجمع کل 

۲،۰۰۰،۰۰۰3،۰۰۰،۰۰۰۴،۰۰۰،۰۰۰۵،۵۰۰،۰۰۰۵،۵۰۰،۰۰۰7،۰۰۰،۰۰۰سرمایه
1،۵۰۰،۰۰۰۰----افزایش سرمایهالحسابعلی 

1۴۸،۲۶۲۲17،1۰33۵۴،۶7۵۵17،۴۵۸۶۰۶،۸۰1۶۵۶،779اندوخته قانونی
917،۵۵۰1،3۰۵،۵۲۶۲،۸۰۸،۲۰۰3،۲۰1،۰۸91،9۲۸،۶۰۰۲،۸7۸،1۸9سود انباشته

3،۰۶۵،۸1۲۴،۵۲۲،۶۲97،1۶۲،۸7۵9،۲1۸،۵۴۸9،۵3۵،۴۰11۰،۵3۴،9۶۸جمع حقوق صاحبان سهام

1۴،۴7۴،3۲33۰،3۵۵،3۲۰39،۵۸7،۲۴۵۵1،1۰۸،۲۰9۴7،93۸،7۵۴۵1،۵77،۴۵۰و حقوق صاحبان سهامبدهی هاجمع 



نسبتهای مالی و کفایت سرمایه 

سودیهحاشاخیرسالسهطیدرشرکتاین.استبودهبرخوردارمطلوبیوضعیتازاخیرسال هایطیهموارهسرمایهتأمینشرکتسرمایهکفایتومالینسبت های

.استبودهدرصد۸7ازبیشهموارهسرمایهتأمیناینسرمایهکفایتنسبت.استکردهتجربهرادرصد۸۰ازبیشخالصسودحاشیهودرصد9۶عملیاتی

139۴/1۲/۲9139۵/1۲/3۰139۶/1۲/۲91397/۰9/3۰شرح

1/1۸1/۲31/۲۴1/۲۴نسبت جاری

%۸۰%۸۲%۸۲%۸۵نسبت بدهی

%۵%7%7%۵دارایی هابازده 

دارایی هایبه جزدارایی هابازده 
بانکداری اختصاصی

1۵%31%31%۲۰%

%۲۶%3۵%3۸%3۰بازده حقوق صاحبان سهام

%97%9۶%9۶%9۵حاشیه سود عملیاتی

%۸7%۸۶%91%۸۴حاشیه سود خالص

نسبت کفایت سرمایه

1/۰91/1۸1/۲۴1.۲۲نسبت جاری تعدیل شده

نسبت بدهی و تعهدات تعدیل 
شده

۸9%۸۸%۸7%۸7%



افزایش سرمایهرضایت مشتریتوسعه بازار

هم کسب و حفظ باالترین سـ

بــــازار در ارائــــه خــــدمات 

ــــــــــد  ــــــــــمین و تعه تض

، یمعاملــه گر، پذیره نویســی

، بــــازارگردانی، کــــارگزاری

و مــدیریت ســرمایه گذاری

انـواع اوراق سرمایه گذاری

بهـــادار و نهادهـــای مـــالی و 

ـــالی،  ـــاوره م ـــین مش همچن

و ادغــــام و ارزش گــــذاری

تملیک

۸۰نسبتتحقق

خصوصدردرصدی

مشتریانرضایتسطح

ــــه  ــــرمایه ب ــــزایش س اف

ــا 9،۰۰۰ ــال ت ــارد ری میلی

139۸پایان سال 

چشم انداز و برنامه های آتی

1۲3



ارائه خدماتتمرکز بر صنعت ها

ــــر روی صــــنعت  تمرکــــز ب

ســالمت، بیمــه و مــدیریت 

ریسک

ارائــــه خــــدمات کامــــل در 

ـــــــیابی،  ـــــــوص ارزش خص

M&Aو ریزکاوی

۴۵

توسعه فناوری 
اطالعات

شتر بیبه کارگیریتوسعه و 

ــه  ــات در ارائ ــاوری اطالع فن

و فراینـدهاخدمات و انجام 

7۰دســـتیابی بـــه ضـــریب 

درصدی

۶

چشم انداز و برنامه های آتی

توسعه فناوری 
اطالعات



طراحی و توسعه 
ابزار و نهادهای مالی

توسعه زیرساخت 
ارتباطی اینترنتی

ــی و  ــعۀطراح ــای توس پوی

ــالی  ــای م ــا و نهاده ابزاره

مختلفحوزه هاینوین در 

زیرســـــاخت هایتوســـــعۀ

صی ارتباطی و تعاملی اختصا

اط اینترنتی جهت ایجاد ارتبـ

ایشـرکت هبین مشتریان و 

گروه تأمین سرمایه نوین

۸9

دستیابی به نرخ 
بازدهی پایدار

دار دستیابی به بازدهی پایـ

ــه  ــهام ب ــاحبان س ــوق ص حق

میــزان نــرخ بــازده بــدون 

درصد۵ریسک به  عالوه 
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چشم انداز و برنامه های آتی



توسعه مدون 
مدیریت ریسک

ن توسعه و استقرار مدو

مـــــدیریت ریســـــک در 

ــــــــرکت و  ــــــــطح ش س

گـروه تـأمینشرکت های

سرمایه نوین

1۰

چشم انداز و برنامه های آتی



با تشکر از توجه شما


