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(تجدید ارائه شده)(تجدید ارائه شده)

13X2/12/2913X1/12/29 داراییها
بدهیها،حقوقصاحبانسپردههایسرمایهگذاریو

حقوقصاحبانسهام
 13X2/12/2913X1/12/29

ميليون ریالميليون ریالبدهیهاميليون ریالميليون ریالداراییها

21xxxxبدهي به بانكها و سایر موسسات اعتباري9xxxxموجودي نقد 

22xxxxسپرده هاي مشتریان10xxxxمطالبات از بانک ها  و سایر موسسات اعتباري

23xxxxسود سهام پرداختني11xxxxمطالبات از دولت

24xxxxاوراق بدهي12xxxx تسهيالت اعطایي و مطالبات از اشخاص دولتي

25xxxxذخيره ماليات عملكرد13xxxx تسهيالت اعطایي و مطالبات از اشخاص غير دولتي

26xxxxذخایر و سایر بدهي ها14xxxx سرمایه گذاري در سهام و سایر اوراق بهادار

27xxxx ذخيره مزایاي پایان خدمت و تعهدات بازنشستگي کارکنان15xxxxمطالبات از شرکت هاي فرعي و وابسته

xxxxجمع بدهي ها16xxxxسایر حسابهاي دریافتني

17xxxx دارایي هاي ثابت مشهود

حقوقصاحبانسپردههایسرمایهگذاری18xxxx دارایي هاي نا مشهود

28xxxx سپرده هاي سرمایه گذاري مدت دار19xxxxسپرده قانوني

29xxxxسود پرداختني سپرده هاي سرمایه گذاري مدت دار20xxxxسایر دارایي ها

xxxxجمع حقوق صاحبان سپرده هاي سرمایه گذاري 

xxxxجمعبدهیهاوحقوقصاحبانسپردههایسرمایهگذاری

حقوقصاحبانسهام

30xxxxسرمایه 

31xxxxافزایش سرمایه در جریان

32xxxxاندوخته صرف سهام

33xxxxاندوخته قانوني

34xxxxسایر اندوخته ها

35xxxxمازاد تجدید ارزیابي دارایي ها

36xxxxتفاوت تسعير ارز 

xxxxسود انباشته

(xx)(xx)37سهام خزانه

xxxxجمع حقوق صاحبان سهام

xxxxجمعداراییها
جمعبدهیها،حقوقصاحبانسپردههایسرمایهگذاریو

حقوقصاحبانسهام
xxxx

1xxxx-58تعهدات بانک بابت اعتبار اسنادي1xxxx-58تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادي

2xxxx-58تعهدات بانک بابت ضمانت نامه هاي صادره2xxxx-58تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه هاي صادره

3xxxx-58سایر تعهدات بانک3xxxx-58سایر تعهدات مشتریان

4xxxx-58وجوه اداره شده و موارد مشابه4xxxx-58طرف وجوه اداره شده و موارد مشابه

بانکنمونه

ترازنامه

13X2اسفند29درتاریخ

.یادداشت هاي توضيحي همراه، بخش جدایي ناپذیر صورتهاي مالي است
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(تجدید ارائه شده)

13X1سال شرح

ميليون ریال

درآمدهاي مشاع 

38xxxxدرآمد تسهيالت اعطایي 

38xxxxدرآمد سپرده گذاري 

39xxxxسرمایه گذاري ها (زیان)خالص سود 

xxxxجمع درآمدهاي مشاع

(xx)(xx)40سهم منابع بانک از درآمدهاي مشاع

xxxxسهم سپرده گذاران از درآمدهاي مشاع قبل از کسر حق الوکاله

(xx)(xx)41حق الوکاله 

xxxxسهم سپرده گذاران از درآمدهاي مشاع

40xxxxجایزه سپرده قانوني سپرده هاي سرمایه گذاري

42xxxxجبران هزینه مازاد منابع آزاد سپرده گذاران به مصارف مشاع

xxxxسود قطعي تعلق گرفته به سپرده هاي سرمایه گذاري

(xx)(xx)43سود علي الحساب پرداختي به سپرده هاي سرمایه گذاري 

به   (مازاد سود پرداختی)مابه التفاوت سود قابل پرداخت 

سپرده گذاران
xx(xx)

.یادداشت هاي توضيحي همراه، بخش جدایي ناپذیر صورت هاي مالي است

بانک نمونه

صورت عملکرد سپرده هاي سرمایه گذاري

13X2 اسفند ماه 29براي سال مالی منتهی به 

13X2سال  

ميليون ریال
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(تجدید ارائه شده)

13X1سال شرح

ميليون ریال
38xxxxدرآمد تسهيالت اعطایي و سپرده گذاری  

(xx)(xx)44هزینه سود سپرده ها

xxxxخالص درآمد تسهيالت و سپرده گذاری

45xxxxدرآمد کارمزد 

(xx)(xx)46هزینه کارمزد 

xxxxخالص درآمد کارمزد 

39xxxxسرمایه گذاری ها (زیان)خالص سود 

47xxxxمبادالت و معامالت ارزی (زیان)خالص سود 

48xxxxسایر درآمدهای عملياتي

xxxxجمع درآمدهای عملياتي

49xxxxسایر درآمدها

(xx)(xx)50هزینه های اداری و عمومي

(xx)(xx)51هزینه مطالبات مشکوک الوصول

(xx)(xx)52هزینه های مالي

(xx)(xx)53هزینه استهالک

(xx)(xx)54سایر هزینه ها

xxxxقبل از ماليات بر درآمد (زیان)سود 

(xx)(xx)25ماليات بر درآمد

xxxxخالص (زيان)سود 

60(ريال)سود هر سهم 

x(ریال)     سود پایه هر سهم   x  

x(ریال)     سود تقليل یافته هر سهم   x  

.استفاده شود "سود هر سهم"در صورتي که سهام عادی بالقوه وجود نداشته باشد، صرفاً از عنوان 

.یادداشت های توضيحي همراه، بخش جدایي ناپذیر صورتهای مالي است

بانک نمونه

صورت سود و زيان

13X2 اسفند ماه 29برای سال مالي منتهي به 

13X2سال  

ميليون ریال
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شرح
سال مالي منتهي به

 13X2/12/29

سال مالي منتهي به

13X1/12/29

ميليون ريالميليون ريال

xxxxخالص (زيان)سود 

35xxxxمازاد تجديد ارزيابي دارايي ها

36xxxxتفاوت تسعير ارز عمليات خارجي

xxxxسود جامع سال مالي

55xxxxتعديالت سنواتي

xxxxسود جامع شناسايي شده از تاريخ گزارشگري سال قبل

بانک نمونه

صورت سود و زيان جامع

13X2 اسفند 29براي سال مالي منتهي به 

.يادداشتهاي توضيحي همراه، بخش جدايي ناپذير صورتهاي مالي است

در . چنانچه اجزاي صورت سود و زيان جامع محدود به سود يا زيان خالص سال و تعديالت سنواتي باشد، ارائه صورت سود و زيان جامع ضرورتي ندارد

.چنين حالتي بايد در يادداشتي ذيل صورت سود و زيان ، نبود الزام ارائه صورت سود و زيان جامع افشاء شود
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سرمايه
افزايش سرمايه 

در جريان

اندوخته 

صرف سهام

اندوخته 

قانوني

ساير 

اندوخته ها

مازاد تجديد 

ارزيابي دارايي ها

تفاوت تسعیر ارز 

عملیات خارجي

سود 

انباشته
سهام خزانه

جمع حقوق 

صاحبان سهام

ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال

13X2/01/01xxxxxxxxxxxxxxxx(xx)xxمانده در 

xxxxسود خالص

55xxxxتعديالت سنواتي

هاي جامع پس از کسر  مالیات (زيان)ساير سود 

35xxxxمازاد تجديد ارزيابي دارايي ها

36xxتفاوت تسعير ارز 

(xx)(xx)(xx)(xx)ماليات ساير سود هاي جامع

xxxxxxxxجمع ساير سود هاي جامع

xxxxxxxxجمع سود جامع

افزايش سرمايه

-31xx(xx)افزايش سرمايه ثبت شده

31xxxxxxافزايش سرمايه ثبت نشده

سهام خزانه

(xx)(xx)37خريد سهام خزانه

37xx(xx)xxxxفروش سهام خزانه /(xx)

توزيع و تخصیص

33xx(xx)xxاندوخته قانوني

34xx(xx)xxساير اندوخته ها

-xx(xx)سود سهمي

(xx)(xx)23سود سهام مصوب 

xxxxxxxxxx(xx)(xx)(xx)جمع 
13X2/12/29xxxxxxxxxxxxxxxx(xx)xxمانده در 

بانک نمونه

 صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام

13X2 اسفند 29براي سال مالي منتهي به 

13X  2
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ادامه

سرمايه
افزايش سرمايه 

در جريان

اندوخته 

صرف سهام

اندوخته 

قانوني

ساير 

اندوخته ها

مازاد تجديد 

ارزيابي دارايي ها

تفاوت تسعیر ارز 

عملیات خارجي

سود 

انباشته
سهام خزانه

جمع حقوق 

صاحبان سهام

ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال

13X1/01/01xxxxxxxxxxxxxxxx(xx)xxمانده در 

xxxxسود خالص

55xxxxتعديالت سنواتي

هاي جامع پس از کسر  مالیات (زيان)ساير سود 

35xxxxمازاد تجديد ارزيابي دارايي ها

36xxتفاوت تسعير ارز 

(xx)(xx)(xx)(xx)ماليات ساير سود هاي جامع

xxxxxxxxجمع ساير سود هاي جامع

xxxxxxxxجمع سود جامع

افزايش سرمايه

-31xx(xx)افزايش سرمايه ثبت شده

31xxxxxxافزايش سرمايه ثبت نشده

سهام خزانه

(xx)(xx)37خريد سهام خزانه

37xx(xx)xxxxفروش سهام خزانه /(xx)

توزيع و تخصیص

33xx(xx)xxاندوخته قانوني

34xx(xx)xxساير اندوخته ها

-xx(xx)سود سهمي

(xx)(xx)23سود سهام مصوب 

xxxxxxxxxx(xx)(xx)(xx)جمع 
13X1/12/29xxxxxxxxxxxxxxxx(xx)xxمانده در 

بانک نمونه

 صورت تغییرات در حقوق صاحبان سهام

13X2 اسفند 29براي سال مالي منتهي به 

13X 1
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(تجدید ارائه شده)

13X1سال شرح

ميليون ریال

فعاليتهاي عملياتي

56xxxxوجه نقد ناشي از فعاليتهاي عملياتي (خروج)جریان خالص ورود 

سود پرداختي بابت تأمين مالي

(xx)(xx)سود پرداختي بابت تسهيالت مالي

(xx)(xx)سود سهام پرداختي

(xx)(xx)جریان خالص خروج وجه نقد ناشي از سود پرداختي بابت تامين مالي

 ماليات بر درآمد

(xx)(xx)ماليات بر درآمد پرداختي

 فعاليتهاي سرمایه گذاري

(xx)(xx)وجوه پرداختي بابت تحصيل دارایي هاي ثابت مشهود 

xxxxوجوه دریافتي بابت فروش دارایي هاي ثابت مشهود 

(xx)(xx)وجوه پرداختي بابت تحصيل دارایي هاي  نامشهود

xxxxوجوه دریافتي بابت فروش دارایي هاي نامشهود

(xx)(xx)وجه نقد ناشي از فعاليتهاي سرمایه گذاري (خروج)جریان خالص ورود 

xxxxوجه نقد قبل از فعاليتهاي تامين مالي (خروج)جریان خالص ورود 

 فعاليتهاي تأمين مالي

xxxxافزایش سرمایه نقدي

xxxxمعامالت سهام خزانه

xxxxوجوه حاصل از صرف سهام

xxxxدریافت تسهيالت مالي

(xx)(xx)باز پرداخت اصل تسهيالت مالي

xxxxوجه نقد ناشي از فعاليت هاي تامين مالي (خروج)خالص جریان ورود 

xxxxدر وجه نقد (کاهش)خالص افزایش 

xxxx موجودي نقد در ابتداي سال

xxxxتاثير تغييرات نرخ ارز

xxxxموجودي نقد در پایان سال

57xxxxمبادالت غيرنقدي

بانک نمونه

صورت جریان وجوه نقد

13X2 اسفند ماه 29براي سال مالي منتهي به 

.یادداشت هاي توضيحي همراه، بخش جدایي ناپذیر صورتهاي مالي است

13X2سال  

ميليون ریال
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 بانک نمونه

 های مالیرتهای توضیحی صویادداشت

 2x13اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 

 معرفی بانک -1
 

 تاریخچه فعالیت   -1-1

دره توسط بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در تاریخ اص 13شماره ..... مورخ .../.../.. بانک نمونه به موجب مجوز         

در بورس اوراق  13تجاری تهران و در تاریخ .../.../..سات غيرسها و موتحت شماره ...... نزد اداره ثبت شرکت 13.../.../..

/  اوراق بهادار تهران های بورسدر فهرست قيمت 13از تاریخ .../../ وفرابورس ایران پذیرفته شد /  بهادار تهران

 قرار گرفته است. مرکز اصلی بانک در ........ واقع است.  ایران فرابورس

   فعالیت اصلی بانک -2-1

  .....  اساسنامه ............ است موضوع فعاليت بانک طبق ماده             

 تعداد شعب   -3-1

 :تعداد شعب بانک در پایان سال به شرح زیر بوده است             

 

  13X2   13X1 

 ...........   ...........  شعب استان تهران

 ...........   ...........  ها شعب سایر استان

 ...........   ...........  شعب مناطق آزاد

 ...........   ...........  شعب خارج از کشور

  ...........   ........... 
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 بانک نمونه

 های مالیرتهای توضیحی صویادداشت

 2x13اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 

 وضعیت اشتغال  -4-1

 :نگين تعداد کارکنان بانک طی سال به شرح زیر بوده استامي 

  13X2   13X1 

 ...........   ...........  دفتر مرکزی و سرپرستی ها

 ...........   ...........  استان تهرانشعب 

 ...........   ...........  شعب سایر استان ها

 ...........   ...........  شعب مناطق ازاد

 ...........   ...........  شعب خارج از کشور  

  ...........   ........... 

 

 هاي مالیتهیه صورتمبانی   -2

جزئيات  تهيه شده است. بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و مقرراتحسابداری های داستاندارهای مالی طبق صورت

  ارائه گردیده است. 6 و 5های حسابداری شامل تغييرات صورت گرفته طی سال در یادداشت شماره رویه

            

 عملیاتی و گزارشگري واحد پولی  –3

 گيری شدهواحد پول محيط اقتصادی اصلی محل فعاليت بانک که ریال است اندازههای مالی با استفاده از اقالم صورت

مالی  هایکه در صورت مگر در مواردیاست. این اقالم به منظور قابليت فهم بيشتر بر اساس ميليون ریال ارائه شده است 

 اشد.بهای توضيحی صریحاً ذکر گردیده و یا یادداشت
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 بانک نمونه

 های مالیرتهای توضیحی صویادداشت

 2x13اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 

 ها و برآوردهااستفاده از قضاوت  – 4

های ها، برآوردها و مفروضاتی را در تعيين مبالغ شناسایی شده در صورتهای مالی، مدیریت بانک، قضاوتدر تهيه صورت

کار گرفته است. نتایج واقعی ممکن است متفاوت از برآوردها باشد. این برآوردها و مفروضات زیربنای آن مبتنی بر مالی به

ایی هاهم حوزهنماید. مر آنها را از طریق مقایسه با رخدادهای واقعی بازنگری میسوابق تاریخی است و مدیریت به طور مست

 :نماید به شرح زیر استاستفاده می برآوردهاها و که مدیریت از قضاوت

 -4-1 ............................... 

-4-2  ............................... 

 

 

 

 

         گیريمبانی اندازه  -5

 تمام شده تاریخی تهيه گردیده است.های مالی بر مبنای بهای صورت ،به استثنای موارد با اهميت زیر

............................... 

............................... 

 هاي حسابداريتغییر در رویه  -6

   های ثبات رویه در تمامی دورهرعایت را با  7بانک رویه های حسابداری ذکر شده در یادداشت موارد زیر به استثنای 

 های مالی ارائه کرده است.شده در صورت گزارش

............................... 

............................... 

         :به شرح زیر ارائه شده استماهيت و اثر تغييرات 

............................... 

............................... 

ناسایی ش بازنشستگی )مفروضات اصلی اکچوئری(،گيری تعهدات مزایای پذیر، اندازههای سرمایهعنوان مثال کنترل بر شرکته ب

زمان از طریق بررسی  عامل، محاسبات ذخيره مطالبات مشکوک الوصول مازاد بر های احتمالیگيری ذخایر و بدهیهو انداز

 و ... وضعيت مشتری و صنعت درگير در آن
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 بانک نمونه

 های مالیرتهای توضیحی صویادداشت

 2x13اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 

 خالصه اهم رویه هاي حسابداري  -7

 هاگذاريسرمایه -1-7

 نحوه ارزیابی -1-1-7

ها اریگذسرمایه های بلند مدت به بهای تمام شده پس از کسر هر گونه کاهش ارزش انباشته هر یک از گذاریسرمایه

تمام شده و  ل بهایهای جاری به اقگذاریبازار و سایر سرمایهالمعامله به ارزش های جاری سریعگذاریو سرمایه

 شود.ها ارزشيابی میگذاریخالص ارزش فروش هر یک از سرمایه

 نحوه شناسایی درآمد -2-1-7

توسط مجمع عمومی صاحبان  سهام های فرعی و وابسته، در زمان تصویب سودگذاری در سهام شرکتدرآمد سرمایه         

های بلند مدت و جاری، در گذاریسرمایه های مالی( و درآمد سایرپذیر )تا تاریخ تایيد صورتسهام شرکت سرمایه

پذیر )تا تاریخ ترازنامه( شناسایی ع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایهتوسط مجم سهام زمان تصویب سود

 شود.می

   هاي ثابت مشهوددارایی -2-7

. مخارج بهسازی و تعميرات اساسی شودیها ثبت مبر مبنای بهای تمام شده در حساب های ثابت مشهوددارایی -1-2-7

های ثابت یا بهبود اساسی در کيفيت بازدهی آنها داراییکه باعث افزایش قابل مالحظه در ظرفيت یا عمر مفيد 

. شودهای مربوطه مستهلک میدارایید باقيمانده ای محسوب و طی عمر مفيگردد، به عنوان مخارج سرمایهمی

 ددر ح های نگهداری و تعميرات جزیی که به منظور حفظ یا ترميم منافع اقتصادی مورد انتظار واحد تجاریهزینه

های جاری تلقی و به شود، هنگام وقوع به عنوان هزینهانجام می داراییعملکرد ارزیابی شده اوليه  هایاستاندارد

 گردد.ود و زیان دوره منظور میسحساب 

ها های مستقيم براساس نرخقانون ماليات 151های ثابت طبق جدول استهالکات موضوع ماده استهالک دارایی -2-2-7

 .گرددها منظور میهای زیر محاسبه و در حسابو روش
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 بانک نمونه

 های مالیرتهای توضیحی صویادداشت

 2x13اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 

 روش استهالك  استهالكنرخ   نوع دارایی

 .........  .........  ساختمان

 .........  .........  تاسيسات

 .........  .........  اثاثيه وتجهيزات اداری

 .........  .........  ایتجهيزات رایانه

 .........  .........  وسایط نقليه

 

از اول ماه بعد استهالک  ،گيردبرداری قرار میشود و مورد بهرهيل میهای ثابتی که طی ماه تحصبرای دارایی -3-2-7

پذیر پس از آمادگی جهت های استهالکدارایی. در مواردی که هر یک از شودها منظور میمحاسبه و در حساب

 ميزان استهالک آن برای مدت ،برداری به علت تعطيل کار یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگيردبهره

 . استهالک منعکس در جدول باال است درصد نرخ 30شده معادل یاد

 هاي نامشهوددارایی -3-7

ود. شها ثبت میهای نامشهود به استثنای سرقفلی محل کسب و پيشه بر مبنای بهای تمام شده در حسابدارایی

 و در صورت شده گردد و آزمون کاهش ارزش در پایان هر سال مالی انجامسرقفلی محل کسب و پيشه مستهلک نمی

 گردد.افزارهای عملياتی و اداری نيز به روش ..... مستهلک میشود. نرمز ذخيره الزم در نظر گرفته مینيا

 ، کارمزد و وجه التزام تسهیالت اعطایی شناسائی درآمد -4-7

خ مور 772ابالغی طی بخشنامه مب/ شورای پول و اعتبار 25/4/1384رخ مو 1044به استناد مصوبه جلسه شماره 

همچنين بر اساس باشد. می به روش تعهدیسود تسهيالت اعطایی شناسایی  بانک مرکزی ج .ا. ا.27/04/1384

 تعهدی شناسایی نشده است. الوصول درآمدمشکوک برای طبقه 09/09/1394مورخ  258020/94بخشنامه شماره 

 :یی درآمدهای بانک به شرح زیر استاساس نحوه شناسااین بر 
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 بانک نمونه

 های مالیرتهای توضیحی صویادداشت

 2x13اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 

 نحوه شناسایی  کارمزد اعطایی، التزام تسهیالتوجه و سود

     سود تسهیالت اعطایی

 تعهدی/ نقدی  جاری

 تعهدی/ نقدی  ذشتهسررسيدگ

 تعهدی/ نقدی  معوق

 تعهدی/ نقدی  الوصولمشکوک

     

     وجه التزام

 تعهدی/ نقدی  جاری

 تعهدی/ نقدی  ذشتهسررسيدگ

 تعهدی/ نقدی  معوق

 تعهدی/ نقدی  الوصولمشکوک

 

 کارمزد
  

 نقدی  های صادرهنامهکارمزد ضمانت

 نقدی  کارمزد سایر خدمات بانکی

 تعهدی/ نقدی  الحسنهقرضکارمزد تسهيالت اعطایی 

 

 

 گذاران از درآمد مشاعمبناي تعیین سهم سپرده -5-7

های اجرائی قانون مذکور، العملها و دستورو آئين نامه 8/6/1362در اجرای قانون عمليات بانکی بدون ربا مصوب مورخ 

 ،درآمد مشاع ،بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 20/03/1394 مورخ 69643/94 و با توجه به بخشنامه شماره

های و نتایج آن در صورت عملکرد سپردهگذاران از درآمد مشاع محاسبه مشاع و سهم سپرده منابع مصارف

 گردد. زارش میگذاری گسرمایه
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 بانک نمونه

 های مالیرتهای توضیحی صویادداشت

 2x13اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 

 بندي تسهیالت اعطایی  طبقه -6-7

بار مصوب شورای پول و اعت "باریهای موسسات اعتاییبندی دارهدستورالعمل طبق" تسهيالت اعطایی بانک بر اساس

ل وام( با توجه به عبانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 05/12/1385مورخ  2823مب/موضوع بخشنامه شماره )

پرداخت به شرح زیر، وضعيت مالی مشتری و صنعت یا رشته فعاليت مربوط ارزیابی و در یکی از طبقات زمان تاخير 

 .گيردزیر قرار می

 (  یخ سررسید و یا تاریخ قطع پرداختطبقه جاري )حداکثر تا دو ماه از تار .1

 (یخ سررسید و یا تاریخ قطع پرداختماه از تار 6تا  2طبقه سررسید گذشته )بین  .2

 ماه از تاریخ سررسید و یا تاریخ قطع پرداخت( 18تا  6بین معوق )طبقه  .3

 ماه از تاریخ سررسید و یا تاریخ قطع پرداخت( 18)بیش از  الوصولطبقه مشکوك .4

 .های مالی اعمال ننموده استدر صورت الذکربخشنامه فوق ارچوبمدیریت هيچگونه قضاوتی خارج از چ* 

 الوصول ذخیره مطالبات مشکوك -7-7

مصوب شورای پول و اعتبار  "باریالعمل نحوه محاسبه ذخيره مطالبات موسسات اعتدستور"طبق اعطایی  تسهيالتبرای 

به شرح زیر محاسبه ( ذخيره بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 31/01/1391مورخ  21270/91موضوع بخشنامه شماره )

 .گرددها منظور میو در حساب

ای مانده تسهيالتی که جهت آنها ن، به استثانده کل تسهيالت در پایان هر سالدرصد م 5/1ذخيره عمومی معادل  -1     

 شود.ذخيره اختصاصی منظور گردیده است، محاسبه می

ذخيره اختصاصی نسبت به مانده طبقات سررسيد گذشته، معوق و مشکوک الوصول، پس از کسر نمودن ارزش   -2    

 گردد.می وثایق هر مورد با اعمال ضرایب تعيين شده به شرح زیر محاسبهوزآوری شده ر

 ضریب  طبقه

 درصد 10  طبقه سررسيد گذشته

 درصد 20  طبقه معوق

 درصد 100تا  50  مشتری( بازپرداختایفای توان  ارزیابیطبقه مشکوک الوصول )با توجه به 
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 بانک نمونه

 های مالیرتهای توضیحی صویادداشت

 2x13اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 

ذخيره اختصاصی معادل  ،از سررسيد پرداخت اصل و سود آنها سپری شده باشدسال یا بيشتر  5برای تسهيالتی که  -3

 شود.در نظر گرفته می )بدون لحاظ ارزش وثایق( درصد 100

 .های مالی اعمال ننموده استدر صورت الذکرفوقبخشنامه خارج از چارچوب  مدیریت هيچگونه قضاوتی* 

 

 ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان  -8-7

بر اساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان ذخيره مزایای پایان خدمت کارکنان 

 شود.ها منظور میمحاسبه و در حساب

 بازنشستگی کارکنان  يتعهدات مزایا -9-7

وظيفه  ،گیو حقوق بازنشست باشندا میهوظيفه و از کار افتادگی بانک ،بانک تحت پوشش صندوق بازنشستگیکارکنان 

تامين کسری ، صندوق مذکور 29شود. طبق ماده و از کار افتادگی کارکنان از طریق صندوق مذکور پرداخت می

ست. بر این اساس تعهدات از بابت مزایای بازنشستگی کارکنان که بر اساس اکچوئری در ا صندوق به عهده بانکها

تعيين و  ،شودمحاسبه می (ضات اکچوئری در زمان انجام تغييراهميت در مفرومقاطع ..... )یا در صورت تغييرات با 

 . گرددمنظور میها در حسابذخيره الزم 

 

 ای از بابت تعهدات مزایای بازنشستگی کارکنان بانک تحت پوشش صندوق تامين اجتماعی و ... .....  هستند لذا ذخيره

 .ها لحاظ نشده استدر حساب

 

 

 تسعیر ارز  -10-7

 های داخل کشورحساب -1-10-7

ه بهای پولی که بدر تاریخ ترازنامه و اقالم غير( )تعيين شده توسط بانک مرکزیاقالم پولی ارزی با نرخ رسمی ارز            

های شود. تفاوتمی شده است با نرخ رسمی ارز در تاریخ انجام معامله تسعير تمام شده تاریخی بر حسب ارز ثبت

ناشی از تسویه یا تسعير اقالم پولی ارزی به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی و در صورت سود و زیان 

 شود.گزارش می

 

نماید.بانک از یک یا هردو رویه فوق استفاده می ،صندوق بازنشستگی نوع بسته به  
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 بانک نمونه

 های مالیرتهای توضیحی صویادداشت

 2x13اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 

 عمليات خارجیهای ناشی از حساب -2-10-7

های آنها به نرخ ارز در های شعب خارج از کشور به نرخ ارز در تاریخ ترازنامه و درآمدها و هزینهها و بدهی دارایی           

در صورت سود و زیان جامع شناسایی و تحت  ،ههای تسعير حاصلشود. تمام تفاوتتاریخ انجام معامله تسعير می

خشی ب های تسعير اقالم پولی که ماهيتاًتفاوت شود. مضافاًسرفصل حقوق صاحبان سهام در ترازنامه طبقه بندی می

دهد در صورت سود و زیان جامع شناسایی و تا زمان گذاری در عمليات خارجی را تشکيل میاز خالص سرمایه

 .شودبندی میتحت سرفصل حقوق صاحبان سهام در ترازنامه طبقه ،واگذاری سرمایه گذاری

 

 

 سهام خزانه -11-7

انک ببورس  یعال یشوا ییو دستور العمل اجرا یو ارتقاء نظام مال یرپذرقابت يدرفع موانع تولبر اساس قانون             

سهام خزانه بانک بر اساس بهای تمام شده در تاریخ تحصيل . درصد سهام خود را خزانه نماید 10تواند تا می

حقوق صاحبان سهام گزارش  شود. هرگونه مابه التفاوت ناشی از خرید و فروش سهام خزانه در بخشگزارش می

 شود. می

  

 هاي مالیصورت هايدر یادداشت "سایر اقالم" -8

گزارش گردیده  "سایر"، بخشی از اقالم هر یادداشت تحت عنوان هاحساببرخی با توجه به تعدد اقالم          

سقف مبلغی  است و شامل اقالم کم اهميت به لحاظ محتوایی، ،"سایر"عنوان تحت مندرج  . موارداست

. همچنين تعداد اقالم این عنوان نيز افشاء یادداشت می باشددرصد مجموع مبلغ آن  10این عنوان تا 

 شده است.
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 موجودي نقد9-

 13X  213X  1

ميليون ريالميليون ريال

xxxxريال- موجودي صندوق 

xxxxارز- موجودي صندوق 

xxxxريال- وجوه در راه 

xxxxارز- وجوه در راه 

3xxxx-9(محدود نشده)سپرده ديداري نزد بانک مرکزي 

4xxxx-9(محدود نشده)سپرده هاي  نزد ساير بانکها و موسسات اعتباري 

xxxx

-9-1

.مي باشد....... يوان و ... يورو و ..... دالر آمريکا،...  موجودي ارزي صندوق شامل  9-2-

(محدود نشده)سپرده ديداري نزد بانک مرکزي 9-3-

 13X  213X  1

ميليون ريالميليون ريال

xxxx(محدود نشده)ريال - سپرده ديداري نزد بانک مرکزي 

xxxx(محدود نشده)ارز - سپرده ديداري نزد بانک مرکزي 

xxxx(محدود نشده)سپرده ديداري نزد بانک مرکزي ساير کشورها 

xxxx

(محدود نشده)سپرده هاي  نزد ساير بانکها و موسسات اعتباري 9-4-

 13X  213X  1

ميليون ريالميليون ريال

xxxx(محدود نشده)ريال -سپرده هاي ديداري نزد ساير بانکها و موسسات اعتباري داخلي

xxxx(محدود نشده)ارز -سپرده هاي ديداري نزد ساير بانکها و موسسات اعتباري داخلي

xxxx(محدود نشده)ريال -سپرده هاي مدت دار نزد ساير بانکها و موسسات اعتباري داخلي

xxxx(محدود نشده)ارز - سپرده هاي مدت دار نزد ساير بانکها و موسسات اعتباري داخلي

xxxx(محدود نشده)ارز -سپرده هاي ديداري نزد بانکهاي خارجي

xxxx(محدود نشده)ارز -سپرده هاي مدت دار نزد بانکهاي خارجي

xxxx

.است در قسمت مطالبات از بانکها طبقه بندي شده است (محدوديت زماني و ساير محدوديت ها)موجودي نزد بانکها که داراي محدوديت برداشت 9-5-

بانک نمونه

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

13X2 اسفند ماه  29سال مالي منتهي به 

در برابر خطرات احتمالي ناشي از سرقت و آتش سوزي تحت پوشش بيمه اي کافي ...... موجودي صندوق ريالي و ارزي نزد شعب بانک  تا سقف 

.قرار گرفته است
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مطالبات از بانک ها  و موسسات اعتباري10-

13X  213X  1
ميليون ريالميليون ريال

2xxxx-10مطالبات از بانک مرکزی

3xxxx-10مطالبات از ساير بانکها و موسسات اعتباری

xxxxجمع

.موجودی نزد بانکها که دارای محدوديت برداشت نيست در قسمت نقد طبقه بندی شده است10-1-

مطالبات از بانک مرکزی10-2-

13X  213X  1
ميليون ريالميليون ريال

xxxx(محدود شده)ريال - سپرده ديداری نزد بانک مرکزی 

xxxx(محدود شده)ارز - سپرده ديداری نزد بانک مرکزی 

xxxx(محدود شده)سپرده ديداری نزد بانک مرکزی ساير کشورها 

xxxx جايزه سپرده قانوني دريافتني

1xxxx-2-10(قلم...شامل)ساير مطالبات 

xxxx

.مي باشد.................. ساير مطالبات از بانک مرکزی شامل 10-2-1-

مطالبات از ساير بانکها و موسسات اعتباری10-3-

13X  213X  1
ميليون ريالميليون ريال

xxxx(محدود شده)ريال -سپرده های ديداری نزد ساير بانکها و موسسات اعتباری داخلي

xxxx(محدود شده)ارز -سپرده های ديداری نزد ساير بانکها و موسسات اعتباری داخلي

xxxx(محدود شده)ريال -سپرده های مدت دار نزد ساير بانکها و موسسات اعتباری داخلي

xxxx(محدود شده)ارز - سپرده های مدت دار نزد ساير بانکها و موسسات اعتباری داخلي

xxxx(محدود شده)ارز -سپرده های ديداری نزد بانکهای خارجي

xxxx(محدود شده)ارز -سپرده های مدت دارنزد بانکهای خارجي

1xxxx-3-10بانک ها و موسسات اعتباری تسهيالت اعطايي به ساير

xxxxپرداخت چک های صادره ساير بانک ها

xxxx(قلم......شامل)ساير مطالبات 

xxxx

بانک نمونه

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

13X2 اسفند ماه  29سال مالي منتهي به 
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:تسهيالت اعطايي به ساير بانک ها و موسسات اعتباري شامل موارد زير است10-3-1-

13Xنوع وثيقهتاريخ سررسيدنرخ سودنوع قراردادموسسه اعتباری/ نام بانک   213X  1

ميليون ريالميليون ريال

xx....................xxxx...............بانک 

xx....................xxxx...............بانک 

(xx)(xx)1-1-3-10ذخيره مطالبات مشکوک الوصول

xxxx

ذخيره مطالبات مشکوک الوصول10-3-1-1-

13X  213X  1

ميليون ريالميليون ريال

xxxxمانده ابتداي سال

xxxxبازيافت شده

(xx)(xx)سوخت شده

xxxxذخيره سال جاري

xxxxمانده در پايان سال

مطالبات از دولت11-

13X  213X  1

ميليون ريالميليون ريال

xxxxاصل و سود معوق تسهيالت تبصره اي به تعهد دولت

xxxxاصل و سود معوق تسهيالت تبصره اي به تضمين دولت

......................xxxx

.......................xxxx

........................xxxx

xxxxجمع

(xx)(xx)بدهي به دولت: کسر مي شود

xxxx

مانده تسهيالت

13X2 اسفند ماه  29سال مالي منتهي به 

يادداشتهای توضيحي صورتهای مالي

بانک نمونه
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-12

13X  1

مانده اصل

مانده سود و 

کارمزد 

دريافتني

مانده وجه 

التزام دريافتني

وجوه دريافتي مضاربه 

و حساب مشترک 

مشارکت مدني

سود سالهاي 

آتي

سود و کارمزد 

معوق
جمع

ذخيره مطالبات 

مشکوک الوصول
خالصخالص

ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال

xxxxxx(xx)(xx)xx(xx)xxxx فروش اقساطي

xxxxxx(xx)(xx)xx(xx)xxxxجعاله

xxxxxx(xx)(xx)xx(xx)xxxxاجاره به شرط تمليک

xxxxxx(xx)xx(xx)xxxxسلف

xxxxxx(xx)(xx)xx(xx)xxxxمضاربه

xxxxxx(xx)(xx)xx(xx)xxxxمشارکت مدني

xxxxxx(xx)xx(xx)xxxxخريد دين

xxxxxx(xx)xx(xx)xxxxمرابحه

xxxxxx(xx)xx(xx)xxxxاستصناع

xxxxxx(xx)xx(xx)xxxxقرض الحسنه

xxxxxx(xx)(xx)xx(xx)xxxxساير تسهيالت اعطايي به ريال

xxxxxx(xx)(xx)(xx)xx(xx)xxxxتسهيالت اعطايي به ارز

xxxxxx(xx)xxxxبدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده

xxxxxx(xx)xxxxبدهکاران بابت ضمانت نامه هاي  پرداخت شده

xxxxxxxx(xx)xxxxبدهکاران بابت کارت هاي اعتباري پرداخت شده

xxxxxx(xx)(xx)(xx)xx(xx)xxxx

تسهيالت اعطايي و مطالبات از اشخاص دولتي

13X 2

13X2 اسفند ماه  29سال مالي منتهي به 

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي
بانک نمونه
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:طبقه بندي تسهيالت اعطايي و مطالبات از اشخاص دولتي بر اساس دستورالعمل مصوب شوراي پول و اعتبار به شرح زير است12-1-

جمعمشکوک الوصولمعوقسررسيد گذشتهجاري

ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال

xxxxxxxxxx فروش اقساطي

xxxxxxxxxxجعاله

xxxxxxxxxxاجاره به شرط تمليک

xxxxxxxxxxسلف

xxxxxxxxxxمضاربه

xxxxxxxxxxمشارکت مدني

xxxxxxxxxxخريد دين

xxxxxxxxxxمرابحه

xxxxxxxxxxاستصناع

xxxxxxxxxxقرض الحسنه

xxxxxxxxxxساير تسهيالت اعطايي به ريال

xxxxxxxxxxتسهيالت اعطايي به ارز

xxxxxxبدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده

xxxxxxبدهکاران بابت ضمانت نامه هاي  پرداخت شده

xxxxxxxxxxبدهکاران بابت کارت هاي اعتباري پرداخت شده

xxxxxxxxxx

کسر مي شود

(xx)(xx)سود سال هاي آتي

(xx)(xx)(xx)(xx)سود و کارمزد معوق

(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)وجوه دريافتي بابت مضاربه

(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)حساب مشترک مشارکت مدني

xxxxxxxxxxخالص تسهيالت اعطايي قبل از کسر ذخيره مطالبات مشکوک الوصول

(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)ذخيره عمومي مطالبات مشکوک الوصول

(xx)(xx)(xx)(xx)ذخيره اختصاصي مطالبات مشکوک الوصول

xxxxxxxxxx

13X2 اسفند ماه  29سال مالي منتهي به 

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي
بانک نمونه

13X 2
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: گردش ذخیره مطالبات مشکوک الوصل به شرح جدول زیر می باشد12-2-

ذخيره عمومي 
ذخيره 

اختصاصي
ذخيره عموميجمع

ذخيره 

اختصاصي
جمع

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

xxxxxxxxxxxxمانده در ابتدای سال

(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)سوخت شده

xxxxxxxxxxxxذخیره سال جاری

xxxxxxxxxxxxمانده در پایان سال

تسهیالت اعطایی به ارز به تفکیک منابع پرداختی 12-3-

13X  1
جمعجمعمشکوک الوصولمعوقسررسيد گذشتهجاری

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

xxxxxxxxxxxxمنابع داخلی

xxxxxxxxxxxxحساب ذخیره ارزی

xxxxxxxxxxxxصندوق توسعه ملی

xxxxxxxxxxxx

تسهیالت اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی بر حسب زمان سررسید و نرخ سود12-4-

13X  1

 درصد و 24

بيشتر

     24 تا 21

درصد

 21 تا 18

درصد

     18 تا 15

درصد

 15 تا 12

درصد

 12کمتر از 

درصد
جمعجمع

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال
xxxxxxxxxxxxxxxx و قبل ازآن13×2

13×3xxxxxxxxxxxxxxxx

13×4xxxxxxxxxxxxxxxx

13×5xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxوپس از آن13×6

xxxxxxxxxxxxxxxx

13×1/12/29xxxxxxxxxxxxxx

تسهیالت اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی به  تفکیک نوع وثیقه12-5-

13X  213X  1

میلیون ریالمیلیون ریال

xxxxسپرده

xxxxاوراق مشارکت و سهام

xxxxقراردادهای الزم االجرا

xxxxزمین، ساختمان و ماشین آالت

xxxxچک و سفته

xxxxسایر

xxxxتسهیالت و مطالبات بدون وثیقه

xxxx

يادداشتهای توضيحي صورتهای مالي
بانک نمونه

13X 2

13X 2

  13x2  13x1

13X2 اسفند ماه  29سال مالي منتهي به 
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گردش تسهيالت اعطايي و مطالبات از اشخاص دولتي 12-6-

فروش 

اقساطي
جعاله

اجاره به شرط 

تمليک
قرض الحسنهاستصناعمرابحهخريد دينمشارکت مدنيمضاربهسلف

ساير تسهيالت 

اعطايي به ريال

تسهيالت 

اعطايي به ارز

بدهکاران بابت 

اعتبار اسنادي 

پرداخت شده

بدهکاران بابت 

ضمانت نامه هاي 

پرداخت شده

بدهکاران بابت کارت 

هاي اعتباري 

پرداخت شده

جمع

ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال

اصل تسهيالت اعطايي

13X1/12/29xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx مانده در

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxاعطايي طي سال

(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)وصولي طي سال

13X2/12/29xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx مانده در

فرع تسهيالت اعطايي

13X1/12/29xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx مانده در

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxافزايش طي سال

(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)وصولي طي سال

13X2/12/29xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx مانده در

ذخيره مطالبات مشکوک الوصول

13X1/12/29(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx) مانده در

(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)ذخيره سال جاری

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxسوخت شده

13X2/12/29(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx) مانده در

خالص تسهيالت اعطايي

13X1/12/29xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx مانده در

13X2/12/29xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx مانده در

.فرع تسهيالت شامل سود تسهيالت اعطايي و وجه التزام تاخير تاديه دين مي باشد*

بانک نمونه

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

13X2 اسفند ماه  29سال مالي منتهي به 

24



گردش فرع تسهيالت اعطايي و مطالبات از اشخاص دولتي 12-6-1-

فروش 

اقساطي
جعاله

اجاره به شرط 

تمليک
قرض الحسنهاستصناعمرابحهخريد دينمشارکت مدنيمضاربهسلف

ساير تسهيالت 

اعطايي به ريال

تسهيالت 

اعطايي به ارز

بدهکاران بابت 

اعتبار اسنادي 

پرداخت شده

بدهکاران بابت 

ضمانت نامه هاي 

پرداخت شده

بدهکاران بابت کارت 

هاي اعتباري 

پرداخت شده

جمع

ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال

سود دريافتني تسهيالت اعطايي

13X1/12/29 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx مانده در

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxافزايش طي سال

(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)وصولي طي سال

13X2/12/29xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx مانده در

وجه التزام دريافتني تسهيالت اعطايي

13X1/12/29 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx مانده در

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxافزايش طي سال

(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)وصولي طي سال

13X2/12/29xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx مانده در

فرع تسهيالت اعطايي

13X1/12/29 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx مانده در

13X2/12/29xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx مانده در

بانک نمونه

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

13X2 اسفند ماه  29سال مالي منتهي به 
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-13

13X  1

مانده اصل

مانده سود و 

کارمزد 

دريافتني

مانده وجه 

التزام دريافتني

وجوه دريافتي مضاربه 

و حساب مشترک 

مشارکت مدني

سود سالهاي 

آتي

سود و کارمزد 

معوق
جمع

ذخيره مطالبات 

مشکوک الوصول
خالصخالص

ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال

xxxxxx(xx)(xx)xx(xx)xxxx فروش اقساطي

xxxxxx(xx)(xx)xx(xx)xxxxجعاله

xxxxxx(xx)(xx)xx(xx)xxxxاجاره به شرط تمليک

xxxxxx(xx)xx(xx)xxxxسلف

xxxxxx(xx)(xx)xx(xx)xxxxمضاربه

xxxxxx(xx)(xx)xx(xx)xxxxمشارکت مدني

xxxxxx(xx)xx(xx)xxxxخريد دين

xxxxxx(xx)xx(xx)xxxxمرابحه

xxxxxx(xx)xx(xx)xxxxاستصناع

xxxxxx(xx)xx(xx)xxxxقرض الحسنه

xxxxxx(xx)(xx)xx(xx)xxxxساير تسهيالت اعطايي به ريال

xxxxxx(xx)(xx)(xx)xx(xx)xxxxتسهيالت اعطايي به ارز

xxxxxx(xx)xxxxبدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده

xxxxxx(xx)xxxxبدهکاران بابت ضمانت نامه هاي  پرداخت شده

xxxxxxxx(xx)xxxxبدهکاران بابت کارت هاي اعتباري پرداخت شده

xxxxxx(xx)(xx)(xx)xx(xx)xxxx

تسهيالت اعطايي و مطالبات از اشخاص غيردولتي

13X 2

بانک نمونه
يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

13X2 اسفند ماه  29سال مالي منتهي به 
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-13-1

جمعمشکوک الوصولمعوقسررسيد گذشتهجاري

ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال

xxxxxxxxxx فروش اقساطي

xxxxxxxxxxجعاله

xxxxxxxxxxاجاره به شرط تمليک

xxxxxxxxxxسلف

xxxxxxxxxxمضاربه

xxxxxxxxxxمشارکت مدني

xxxxxxxxxxخريد دين

xxxxxxxxxxمرابحه

xxxxxxxxxxاستصناع

xxxxxxxxxxقرض الحسنه

xxxxxxxxxxساير تسهيالت اعطايي به ريال

xxxxxxxxxxتسهيالت اعطايي به ارز

xxxxxxبدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده

xxxxxxبدهکاران بابت ضمانت نامه هاي  پرداخت شده

xxxxxxxxxxبدهکاران بابت کارت هاي اعتباري پرداخت شده

xxxxxxxxxx

کسر مي شود

(xx)(xx)سود سال هاي آتي

(xx)(xx)(xx)(xx)سود و کارمزد معوق

(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)وجوه دريافتي بابت مضاربه

(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)حساب مشترک مشارکت مدني

xxxxxxxxxxخالص تسهيالت اعطايي قبل از کسر ذخيره مطالبات مشکوک الوصول

(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)ذخيره عمومي مطالبات مشکوک الوصول

(xx)(xx)(xx)(xx)ذخيره اختصاصي مطالبات مشکوک الوصول

xxxxxxxxxx

بانک نمونه
يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

13X2 اسفند ماه  29سال مالي منتهي به 

13X 2

به شرح زير  (7-6موضوع يادداشت توضيحي )طبقه بندي تسهيالت اعطايي و مطالبات از اشخاص غير دولتي بر اساس دستور العمل مصوب شوراي پول و اعتبار 

:است
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:گردش ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به شرح جدول زیر می باشد13-2-

ذخيره عمومي 
ذخيره 

اختصاصي
ذخيره عموميجمع

ذخيره 

اختصاصي
جمع

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

xxxxxxxxxxxxمانده ابتدای سال

(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)سوخت شده

xxxxxxxxxxxxذخیره سال جاری

xxxxxxxxxxxxمانده پایان سال

تسهیالت اعطایی به ارز به تفکیک منابع پرداختی 13-3-

13X 1

جمعجمعمشکوک الوصولمعوقسررسيد گذشتهجاری

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

xxxxxxxxxxxxمنابع داخلی

xxxxxxxxxxxxحساب ذخیره ارزی

xxxxxxxxxxxxصندوق توسعه ملی

xxxxxxxxxxxx

تسهیالت اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی بر حسب زمان سررسید و نرخ سود13-4-

13X 1

 درصد و 24

بيشتر

     24 تا 21

درصد

 21 تا 18

درصد

     18 تا 15

درصد

 15 تا 12

درصد

 12کمتر از 

درصد
جمعجمع

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال
xxxxxxxxxxxxxxxx و قبل ازآن13×2

13×3xxxxxxxxxxxxxxxx

13×4xxxxxxxxxxxxxxxx

13×5xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxوپس از آن13×6

xxxxxxxxxxxxxxxx

13×1/12/29xxxxxxxxxxxxxx

تسهیالت اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی به تفکیک نوع وثیقه13-5-

13X 213X 1

میلیون ریالمیلیون ریال

xxxxسپرده

xxxxاوراق مشارکت و سهام

xxxxقراردادهای الزم االجرا

xxxxزمین، ساختمان و ماشین آالت

xxxxچک و سفته

xxxxسایر

xxxxتسهیالت و مطالبات بدون وثیقه

xxxx

13X 2

بانک نمونه
يادداشتهای توضيحي صورتهای مالي

13X2 اسفند ماه  29سال مالي منتهي به 

13X 213X 1

13X 2
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گردش تسهيالت اعطايي و مطالبات از اشخاص غير دولتي 13-6-

فروش 

اقساطي
جعاله

اجاره به شرط 

تمليک
قرض الحسنهاستصناعمرابحهخريد دينمشارکت مدنيمضاربهسلف

ساير تسهيالت 

اعطايي به ريال

تسهيالت 

اعطايي به ارز

بدهکاران بابت 

اعتبار اسنادي 

پرداخت شده

بدهکاران بابت 

ضمانت نامه هاي 

پرداخت شده

بدهکاران بابت کارت 

هاي اعتباري 

پرداخت شده

جمع

ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال

اصل تسهيالت اعطايي

13X1/12/29xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx مانده در

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxاعطايي طي سال

(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)وصولي طي سال

13X2/12/29xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx مانده در

فرع تسهيالت اعطايي

13X1/12/29xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx مانده در

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxافزايش طي سال

(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)وصولي طي سال

13X2/12/29xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx مانده در

ذخيره مطالبات مشکوک الوصول

13X1/12/29(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx) مانده در

(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)افزايش طي سال

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxسوخت شده

13X2/12/29(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx) مانده در

خالص تسهيالت اعطايي

13X1/12/29xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx مانده در

13X2/12/29xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx مانده در

.فرع تسهيالت شامل سود تسهيالت اعطايي و وجه التزام تاخير تاديه دين مي باشد*

بانک نمونه

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

13X2 اسفند ماه  29سال مالي منتهي به 
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گردش فرع تسهيالت اعطايي و مطالبات از اشخاص غيردولتي 13-6-1-

فروش 

اقساطي
جعاله

اجاره به شرط 

تمليک
قرض الحسنهاستصناعمرابحهخريد دينمشارکت مدنيمضاربهسلف

ساير تسهيالت 

اعطايي به ريال

تسهيالت 

اعطايي به ارز

بدهکاران بابت 

اعتبار اسنادي 

پرداخت شده

بدهکاران بابت 

ضمانت نامه هاي 

پرداخت شده

بدهکاران بابت کارت 

هاي اعتباري 

پرداخت شده

جمع

ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال

سود دريافتني تسهيالت اعطايي

13X1/12/29xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx مانده در

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxافزايش طي سال

(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)وصولي طي سال

13X2/12/29xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx مانده در

وجه التزام دريافتني تسهيالت اعطايي

13X1/12/29xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx مانده در

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxافزايش طي سال

(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)وصولي طي سال

13X2/12/29xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx مانده در

فرع تسهيالت اعطايي

13X1/12/29xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx مانده در

13X2/12/29xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx مانده در

بانک نمونه

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

13X2 اسفند ماه  29سال مالي منتهي به 
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تسهيالت اعطايي و مطالبات از اشخاص غير دولتي به تفکيک نوع مشتری13-7-

   مبلغ   

ناخالص

ذخيره مطالبات 

مشکوک الوصول
خالص

          مبلغ         

ناخالص

ذخيره مطالبات 

مشکوک الوصول
خالص

ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال

xx(xx)xxxx(xx)xxمشتريان حقيقي

xx(xx)xxxx(xx)xxمشتريان حقوقي

xx(xx)xxxx(xx)xxکارکنان

xx(xx)xxxx(xx)xx

:تسهيالت اعطايي به شرکت های فرعي و وابسته به شرح زير است13-8-

13X  1

غيرجاريجارينرخ سود
ذخيره مطالبات 

مشکوک الوصول
جمعجمع

ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالدرصد

xxxxxx(xx)xxxxشرکت هاي عضو گروه

xxxxxx(xx)xxxx.....شرکت

xxxxxx(xx)xxxx.....شرکت

xxxxxx(xx)xxxxساير اشخاص وابسته

xxxxxx(xx)xxxx.....شرکت

xxxxxx(xx)xxxx.....شرکت

xxxx(xx)xxxx

 13X  2

بانک نمونه

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

13X2 اسفند ماه  29سال مالي منتهي به 

 13X  213X  1
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سرمایهگذاریدرسهاموسایراوراقبهادار-14

جمعبلندمدتجاریجمعبلندمدتجاری

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

1xxxxxxxxxxxx-14سرمایه گذاری جاری در سهام سریع المعامله در بازار

2xxxxxxxxxxxx-14سرمایه گذاری در سایر سهام

3xxxxxxxxxxxx-14سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار

xxxxxxxxxxxx

:سرمایه گذاری در سهام سریع المعامله در بازار به شرح زیر است14-1-

سرمایه گذاری جاری در سهام سریع المعامله در بازار 14-1-1-

تعدادسهام
درصد

سرمایهگذاری

بهایتمام

شده

خالص

ارزشفروش
بهایتمامشده

خالصارزش

فروش

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالدرصد

سهامشرکتهایپذیرفتهشدهدربورس

xxxxxxxxxxx....شرکت

xxxxxxxxxxx....شرکت

xxxxxxxx

سهامشرکتهایپذیرفتهشدهدرفرابورس

xxxxxxxxxxx....شرکت

xxxxxxxxxxx....شرکت

xxxxxxxx

جمع

مي شود (کسر)اضافه

-xx-xxتعدیل بهای تمام شده

xxxxxxxx

 13X  213X  1

بانکنمونه

یادداشتهایتوضيحيصورتهایمالي

13X2اسفندماه29سالماليمنتهيبه

13X  213X  1
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سرمایهگذاریبلندمدتدرسهامسریعالمعاملهدربازار14-1-2-

تعداد سهام
درصد     

سرمایه گذاری
بهای تمام شده

کاهش  ارزش 

انباشته

       خالص      

  مبلغ دفتری
ارزش بازار

  خالص مبلغ 

دفتری
ارزش بازار

ميليونریالميليونریالميليونریالميليونریالميليونریالميليونریالدرصد

سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

xxxxx(xx)xxxxxxxx....شرکت

xxxxx(xx)xxxxxxxx....شرکت

xx(xx)xxxxxxxx

سهام شرکت های پذیرفته شده در فرابورس

xxxxx(xx)xxxxxxxx....شرکت

xxxxx(xx)xxxxxxxx....شرکت

xx(xx)xxxxxxxx

xx(xx)xxxxxxxx

:سرمایهگذاریدرسایرسهامبهشرحزیراست-14-2

سرمایهگذاریجاریدرسایرسهام14-2-1-

تعداد سهام
درصد     

سرمایه گذاری
بهای تمام شده

کاهش ارزش 

انباشته

  خالص     

مبلغ دفتری
ارزش بازار

  خالص مبلغ 

دفتری
ارزش بازار

ميليونریالميليونریالميليونریالميليونریالميليونریالميليونریالدرصد

xxxxx(xx)xxxxxxxx....شرکت

xxxxx(xx)xxxxxxxx....شرکت

xx(xx)xxxxxxxx

سرمایهگذاریبلندمدتدرسایرسهام14-2-2-

تعداد سهام
درصد     

سرمایه گذاری
بهای تمام شده

کاهش ارزش 

انباشته

  خالص     

مبلغ دفتری
ارزش بازار

  خالص مبلغ 

دفتری
ارزش بازار

ميليونریالميليونریالميليونریالميليونریالميليونریالميليونریالدرصد

xxxxx(xx)xxxxxxxx....شرکت

xxxxx(xx)xxxxxxxx....شرکت

xx(xx)xxxxxxxx

13X  1

بانک نمونه

یادداشتهای توضيحي صورتهای مالي

13X2 اسفند ماه  29سال مالي منتهي به 

13X  213X  1

13X  213X  1

13X  2
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: سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار به شرح زیر است-14-3

13Xنرخ سودنوع اوراقناشر  213X  1

ميليون ریالميليون ریالدرصد

شرکت هاي دولتي

xxxxxمشارکت........شرکت

xxxxx........شرکت

بانک ها

xxxxxمرابحه.....بانک

xxxxx.....بانک

ساير شرکت ها

xxxxxصکوک........شرکت

xxxxx........شرکت

xxxx

مطالبات از شرکت هاي فرعي و وابسته-15

13X  1

مانده طلب
ذخيره مطالبات 

مشکوک الوصول
خالصخالص

ميليون ریالميليون ریالميليون ریالميليون ریال

xx(xx)xxxxمطالبات از شرکت های فرعی

xx(xx)xxxxمطالبات از شرکت های وابسته

xx(xx)xxxx

بانک نمونه

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

13X2 اسفند ماه  29سال مالي منتهي به 

 13X  2
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:مانده مطالبات از شرکت های فرعی و وابسته بر اساس موضوع معامله فی مابین به شرح زیر می باشد15-1-

وابسته/ نام شرکت فرعی 
فروش داراییها و 

سرمایه گذاری ها

خرید داراییها و 

سرمایه گذاری ها

خرید 

خدمات

علی الحساب 

دریافتی

علی الحساب 

پرداختی

قرض الحسنه 

فیمابین

سود سهام 

دریافتنی

سود سهام 

پرداختنی
جمع

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

xx(xx)(xx)(xx)xxxxxx(xx)xx.................شرکت 

xx(xx)(xx)(xx)xxxxxx(xx)xx.................شرکت 

xx(xx)(xx)(xx)xxxxxx(xx)xx.................شرکت 

xx(xx)(xx)(xx)xxxxxx(xx)xx.................شرکت 

xx(xx)(xx)(xx)xxxxxx(xx)xx.................شرکت 

xx(xx)(xx)(xx)xxxxxx(xx)xx

xxمعامالت (زیان)خالص سود 

/ نام شرکت فرعی 

وابسته

فروش داراییها و 

سرمایه گذاری ها

خرید داراییها و 

سرمایه گذاری ها

خرید 

خدمات

علی الحساب 

دریافتی

علی الحساب 

پرداختی

قرض الحسنه 

فیمابین

سود سهام 

دریافتنی

سود سهام 

پرداختنی
جمع

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

xx(xx)(xx)(xx)xxxxxx(xx)xx.................شرکت 

xx(xx)(xx)(xx)xxxxxx(xx)xx.................شرکت 

xx(xx)(xx)(xx)xxxxxx(xx)xx.................شرکت 

xx(xx)(xx)(xx)xxxxxx(xx)xx.................شرکت 

xx(xx)(xx)(xx)xxxxxx(xx)xx.................شرکت 

xx(xx)(xx)(xx)xxxxxx(xx)xx

xxمعامالت (زیان)خالص سود 

-15-1-1

13x2

13x1

بانک نمونه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

13X2 اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 

.افشا شده است.......... و .......... سود و زیان معامالت با شرکت های فرعی و وابسته به تفکیک در یادداشت های  
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ساير حساب های دريافتني-16

13X  1

مانده طلب
ذخيره مطالبات 

مشکوک الوصول
خالصخالص

ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال

1xx(xx)xxxx-16سود سهام دريافتني

xx(xx)xxxxسود تحقق يافته اوراق مشارکت

xx(xx)xxxxمطالبات از کارکنان

2xx(xx)xxxx-16بدهکاران موقت

........................xx(xx)xxxx

........................xx(xx)xxxx

xx(xx)xxxx(قلم...شامل)ساير 

xx(xx)xxxx

مانده سود سهام دريافتني به استثنای سود شرکت های فرعي و وابسته به شرح زير مي باشد:16-1-

 13X  213X  1

ميليون ريالميليون ريالشرکت های بورسي و فرابورسي

xxxx....شرکت

xxxx....شرکت

xxxx....شرکت

xxxx

ساير شرکتها

xxxx....شرکت

xxxx....شرکت

xxxx....شرکت

xxxx

xxxx

:مانده بدهکاران موقت به شرح زير مي باشد16-2-

 13X  213X  1

ميليون ريالميليون ريالاقالم مرتبط با تسهيالت

xxxxهزينه های دادرسي و وصول مطالبات

..................xxxx

................xxxx

xxxx

 اقالم غيرمرتبط با تسهيالت

xxxxبدهکاران بابت فروش دارايي ها

xxxxبدهکاران بابت فروش سرمايه گذاری ها

xxxxبدهکاران بابت سوء استفاده های مالي

xxxx....شرکت

...............xxxx

................xxxx

xxxx

xxxx

بانک نمونه

يادداشتهای توضيحي صورتهای مالي

13X2 اسفند ماه  29سال مالي منتهي به 

 13X  2
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 دارایی هاي ثابت مشهود17-

وسایل نقليهتاسيساتساختمانزمين
اثاثه و 

منصوبات

بهسازي و 

نوسازي امالک 

استيجاري

دارایی هاي 

در دست 

تکميل

سفارشات و 

پيش پرداختهاي 

سرمایه اي

اقالم 

سرمایه اي 

در انبار

جمع

ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال

بهاي تمام شده 

13X1/01/01xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxمانده در 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx افزايش طي سال مالي

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxناشي از تجديد ارزيابي (کاهش)افزايش 

(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)فروش رفته

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxنقل وانتقاالت و ساير تغييرات

13X1/12/29xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxمانده  در 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx افزايش طي سال مالي

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxناشي از تجديد ارزيابي (کاهش)افزايش 

(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)فروش رفته

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxنقل وانتقاالت و ساير تغييرات

13X2/12/29xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxمانده  در 

استهالک انباشته و کاهش ارزش انباشته

13X1/01/01xxxxxxxxxxxxxxمانده در 

xxxxxxxxxxxxxxاستهالک سال و کاهش ارزش

(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)فروش رفته

xxxxxxxxxxxxxxنقل وانتقاالت و ساير تغييرات

13X1/12/29xxxxxxxxxxxxxxمانده  در 

xxxxxxxxxxxxxxاستهالک سال و کاهش ارزش

xxxxxxxxxxxxxxفروش رفته

xxxxxxxxxxxxxxنقل وانتقاالت و ساير تغييرات

13X2/12/29xxxxxxxxxxxxxxمانده  در 

ارزش دفتري

13X1/01/01xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx در 

13X1/12/29xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx در 

13X2/12/29xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx در 

شرح اقالم

بر مبناي 

بهاي تمام 

شده

بر مبناي 

تجدید 

ارزیابی

بر مبناي 

بهاي تمام 

شده

بر مبناي 

تجدید 

ارزیابی

ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال

xxxxxxxxزمين 

xxxxxxxxساختمان

xxxxxxxx

.ميليون ريال در مقابل خطرات احتمالي ناشي از حريق، سيل و زلزله از پوشش بيمه اي برخوردار است...... دارايي هاي ثابت مشهود بانک تا ارزش 17-3-

-17-1

:مبلغ دفتري زمين و ساختمان هاي تجديد ارزيابي شده بر مبناي روش بهاي تمام شده به شرح زير است17-2-

بانک نمونه

یادداشتهاي توضيحی صورتهاي مالی

13X2 اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 

13X  1 13X  2

ميليون ريال تحت عنوان مازاد تجديد ارزيابي در سرفصل حقوق صاحبان سهام طبقه بندي .....  مورد تجديد ارزيابي قرار گرفته و تفاوت آن به مبلغ 13×2زمين و ساختمانهاي بانک، طي سال 

.مازاد تجديد ارزيابي پس از طي مراحل قانوني به سرمايه منتقل خواهد شد.شده و در صورت سود و زيان جامع نيز انعکاس يافته است
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 دارایی هاي نامشهود-18

سرقفلی محل 

کسب و پيشه
توسعه نرم افزارنرم افزار

حق امتياز استفاده از 

خدمات عمومی
جمع

ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال

بهاي تمام شده 

13X1/01/01xxxxxxxxxxمانده در 

xxxxxxxxxx افزايش طي سال مالي

xxxxxxxxxxتوسعه داخلي

xxxxxxxxxxناشي از تجديد ارزيابي (کاهش)افزايش 

(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)فروش رفته

xxxxxxxxxxنقل وانتقاالت و ساير تغييرات

13X1/12/29xxxxxxxxxxمانده  در 

13X2/01/01xxxxxxxxxxمانده در 

xxxxxxxxxx افزايش طي سال مالي

xxxxxxxxxxتوسعه داخلي

xxxxxxxxxxناشي از تجديد ارزيابي (کاهش)افزايش 

(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)فروش رفته

xxxxxxxxxxنقل وانتقاالت و ساير تغييرات

13X2/12/29xxxxxxxxxxمانده  در 

استهالک انباشته و کاهش ارزش انباشته

13X1/01/01xxxxxxxxمانده در 

xxxxxxxxاستهالک سال

(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)زيان کاهش ارزش

(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)فروش رفته

xxxxxxxxنقل وانتقاالت و ساير تغييرات

13X1/12/29xxxxxxxxxxمانده  در 

13X2/01/01xxxxxxxxمانده در 

xxxxxxxxاستهالک سال

(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)زيان کاهش ارزش

(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)فروش رفته

xxxxxxxxنقل وانتقاالت و ساير تغييرات

13X2/12/29xxxxxxxxxxمانده  در 

ارزش دفتري

13X1/01/01xxxxxxxxxx در 

13X1/12/29xxxxxxxxxx در 

13X2/12/29xxxxxxxxxx در 

18-2-

شرح اقالم
بر مبناي بهاي 

تمام شده

بر مبناي تجدید 

ارزیابی

بر مبناي بهاي تمام 

شده

بر مبناي تجدید 

ارزیابی
ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال

xxxxxxxxسرقفلي محل کسب و پيشه

xxxxxxxx

13X  1 13X  2

بانک نمونه
یادداشتهاي توضيحی صورتهاي مالی

13X2 اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 

18-1-

:مبلغ دفتري سرقفلي محل کسب و پيشه تجديد ارزيابي شده بر مبناي روش بهاي تمام شده به شرح زير است

ميليون ريال تحت .... مورد تجديد ارزيابي قرار گرفته و تفاوت آن مبلغ .....  بر اساس نظر کارشناسان 13X2سر قفلي محل کسب و پيشه، طي سال 

مازاد تجديد . عنوان مازاد تجديد ارزيابي در سر فصل حقوق صاحبان سهام طبقه بندي شده و در صورت سود و زيان جامع نيز انعکاس يافته است 

.ارزيابي پس از طي مراحل قانوني به سرمايه منتقل خواهد شد
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سپرده قانوني -19

 13X  213X  1

ميليون ريالميليون ريال

xxxxسپرده هاي شعب سرزمين اصلي- سپرده قانوني 

xxxxسپرده هاي شعب مناطق آزاد- سپرده قانوني  

xxxxسپرده قانوني نزد بانک مرکزي ساير کشورها

xxxx

-19-1

ساير دارايي ها-20

 13X  213X  1
ميليون ريالميليون ريال

xxxx(ريال)بدهي مشتريان بابت اعتبارات اسنادي مدت دار 

xxxx(ارز)بدهي مشتريان بابت اعتبارات اسنادي و بروات مدت دار 

1xxxx-20امالک و مستغالت غير عملياتي 

2xxxx-20وثايق تمليکي

xxxxوديعه ساختمانهاي استيجاري

xxxxپيش پرداخت بيمه دارايي ها

xxxxپيش پرداخت اجاره شعب

xxxxموجودي ملزومات

3xxxx-20اقالم در راه

xxxxطال و نقره

xxxxتمبر مالياتي

.................xxxx

.................xxxx

xxxx(قلم...شامل)ساير 

xxxx

بانک نمونه

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

13X2 اسفند ماه  29سال مالي منتهي به 

 قانون پولي و بانکي و براساس نرخ هاي تعيين شده توسط 14 ماده 3سپرده قانوني توديع شده نزد بانک مرکزي در اجراي بند 

.شوراي پول و اعتبار، محاسبه گرديده و مورد تاييد بانک مرکزي قرار گرفته است
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امالک و مستغالت غیر عملیاتی 20-1-

 13X  213X  1
میلیون ريالمیلیون ريال

13X2/01/01xxxxمانده در 

xxxxخريد

(xx)(xx)فروش

xxxx

(xx)(xx)کاهش ارزش انباشته

(xx)(xx)استهالک انباشته

13X2/12/29xxxxمانده  در 

-20-1-1

-20-1-2

وثايق تملیکی20-2-

:ترکیب مانده وثايق تملیکی به شرح زير است

13Xماهیت 13X واگذاری طی دوره/ فروش تملیک شده طی دوره1   2

میلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريال

منقول

xxxx(xx)xxاثاثه

xxxx(xx)xxتجهیزات 

xxxx(xx)xxکاال

xxxx(xx)xxوسايط نقلیه

xxxx(xx)xxسهام 

xxxx(xx)xxساير اوراق بهادار

xxxx(xx)xx

غیر منقول

xxxx(xx)xxمسکونی

xxxx(xx)xxاداری/ تجاری 

xxxx(xx)xxکارخانه

xxxx(xx)xxزمین

....xxxx(xx)xx

xxxx(xx)xx

xxxx(xx)xx

(xx)(xx) کاهش ارزش انباشته

xxxx

xxxxناشی از فروش (زیان)سود 

-20-2-1

.چنانچه مانده اقالم در راه بستانکار باشد در يادداشت ساير بدهی ها ارائه می شود20-3-

بانک نمونه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

13X2 اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 

 امالک و مستغالتی که در راستای موضع فعالیت بانک طبق اساسنامه نبوده و در يادداشت دارايیهای ثابت و وثايق تملیکی نیز طبقه بندی نشده اند، در اين 

.اين دارايیها فارغ از زمان تحصیل در محاسبات حد مجاز دارايیهای ثابت بانک منظور گرديده است. بخش گزارش می شود

.شناسايی شده است (....يادداشت شماره )میلیون ريال در ساير درآمدها . . . . درآمد اجاره ناشی از سرما يه گذاری در امالک به مبلغ 

.افشا شده است........ ناشی از فروش وثايق تملیکی در صورت سود و زيان منظور و در يادداشت شماره  (زيان)سود 
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بدهي به بانكها و ساير موسسات اعتباري-21

 13X  213X  1

ميليون ريالميليون ريال

بانک مرکزي

xxxxارز- سپرده ديداري

xxxxارز-سپرده مدت دار

xxxxبدهي بابت اضافه برداشت در حساب جاري

xxxxبدهي بابت مابه التفاوت نرخ ارز

1xxxx-21ريال-تسهيالت دريافتي

2xxxx-21ارز-تسهيالت دريافتي

xxxx

بانک ها و موسسات اعتباري داخلي

xxxxريال-سپرده هاي ديداري

xxxxارز-سپرده هاي ديداري

xxxxپرداخت چک هاي صادره بانک توسط ساير بانک ها

3xxxx-21ريال-تسهيالت دريافتي

4xxxx-21ارز-تسهيالت دريافتي

xxxx

بانک هاي خارجي

xxxxارز-سپرده ديداري

xxxxارز-سپرده دريافتي

xxxx

xxxx

.درصد مي باشد... درصد تا .... فقره تسهيالت با نرخ سود از ...... تسهيالت دريافتي ريالي از بانک مرکزي شامل -21-1

.درصد مي باشد... درصد تا .... فقره تسهيالت با نرخ سود از ...... تسهيالت دريافتي ارزي از بانک مرکزي شامل -21-2

.درصد مي باشد... درصد تا .... فقره تسهيالت با نرخ سود از ...... تسهيالت دريافتي ريالي از بانکها شامل -21-3

21-4-

*

بانک نمونه

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

13X2 اسفند ماه  29سال مالي منتهي به 

همانند ساير سپرده هاي سرمايه گذاري در بخش حقوق  (ريال و ارز)سپرده هاي سرمايه گذاري دريافتي از بانکها 

.صاحبان سپرده هاي سرمايه گذاري بسته به سررسيد طبقه بندي مي شود

درصد و ... درصد تا .... فقره تسهيالت با نرخ سود از ...... شامل ...........  و .........تسهيالت دريافتي ارزي از بانکهاي

.مي باشد...... يورو و ...... دالر و .... معادل 
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سپردههایمشتريان-22

 13X  213X  1

ميليون ريالميليون ريال

مشتريانحقیقی

1xxxx-22 سپرده هاي ديداري و مشابه

2xxxx-22سپرده هاي پس انداز و مشابه

3xxxx-22ساير سپرده ها  و پيش دريافت ها 

xxxx

مشتريانحقوقی

1xxxx-22 سپرده هاي ديداري و مشابه

2xxxx-22سپرده هاي پس انداز و مشابه

3xxxx-22ساير سپرده ها  و پيش دريافت ها 

xxxx

xxxx

 سپرده هاي ديداري و مشابه22-1-

 13X  213X  1

ميليون ريالميليون ريال

xxxxريال- سپرده هاي قرض الحسنه جاري 

xxxxارز-سپرده هاي قرض الحسنه جاري 

xxxxانواع چکهاي بانکي فروخته شده

xxxxحساب جاري مشتريان

xxxxريال- حواله هاي عهده بانک 

xxxxارز- حواله هاي عهده بانک 

xxxxوجوه اداره شده مصرف نشده

xxxxريال- بستانکاران موقت 

xxxxارز-بستانکاران موقت 

xxxxريال- مانده مطالبه نشده 

xxxxارز-مانده مطالبه نشده 

:کسر مي شود

(xx)(xx)(تسويه نشده)حساب پرداخت چک هاي فروخته شده بانک 

xxxx

سپرده هاي پس انداز و مشابه22-2-
 13X  213X  1

ميليون ريالميليون ريال

xxxxسپرده هاي پس انداز

xxxxريال- سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز 

xxxxارز- سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز 

xxxxشعب خارج- سپرده پس انداز 

xxxxسپرده هاي قرض الحسنه ويژه جوانان

xxxxسپرده هاي قرض الحسنه ويژه مصرف نشده

xxxxسپرده قرض الحسنه پس انداز ويژه خريد مسکن

xxxxحساب پس انداز کارکنان

xxxxصندوق بازنشستگي کارکنان

xxxxسپرده خريد مسکن

xxxx

بانکنمونه

يادداشتهایتوضیحیصورتهایمالی

13X2اسفندماه29سالمالیمنتهیبه
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ساير سپرده ها و پيش دريافت ها22-3-

 13X  213X  1
ميليون ريالميليون ريال

xxxxريال- سپرده نقدي ضمانتنامه ها 

xxxxارز- سپرده نقدي ضمانتنامه ها

xxxxريال- پيش دريافت اعتبارات اسنادي 

xxxxارز- پيش دريافت اعتبارات اسنادي 

xxxx(قلم...شامل)ساير 

xxxxجمع

سود سهام پرداختني23-
سود نقدي هر 

سهم
سود سهام مصوب

مانده در 

13X1/12/29

سود سهام پرداختي 

13X2طي سال 

افزايش سرمايه از 

محل مطالبات

مانده در 

13X2/12/29

ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالريال

xxxx(xx)(xx)xxسنوات قبل

13X0/12/29xxxxxx(xx)(xx)xxسال منتهي به 

13X1/12/29xxxxxx(xx)(xx)xxسال منتهي به 

xx(xx)(xx)xxجمع

اوراق بدهي24-

تاريخ سررسيدتاريخ انتشار
نرخ سود علي الحساب 

قطعي/ 
13X213X1کسر اوراقمبلغ اسمي

ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالدرصد

xاوراق مشارکت /x /xx /x /xxxx(xx)xxxx

xاوراق صکوک /x /xx /x /xxxx(xx)xxxx

................x /x /xx /x /xxxx(xx)xxxx

xx(xx)xxxx

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي
13X2 اسفند ماه  29سال مالي منتهي به 

مانده در پايان سال

بانک نمونه
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ذخیره مالیات عملکرد25-

 13X  213X  1
ميليون ريالميليون ريال

xxxxمانده در ابتداي سال

xxxxذخيره ماليات عملکرد سال

xxxxاصالح ماليات عملکرد سنوات قبل

(xx)(xx)تاديه شده طي سال

xxxx

(xx)(xx)پيش پرداخت هاي مالياتي

xxxxمانده در پايان سال

-25-1

13X1 

 میلیون ریال

مانده ذخیرهمانده ذخیره*تأدیه شدهقطعيتشخیصيابرازي

علي الراس 

13x0xxxxxxxxxxxxxxxxرسيدگي به دفاتر

13x1xxxxxxxxxxxxxxxxرسيدگي نشده

13x2xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxx

(xx)(xx)پيش پرداخت هاي مالياتي

xxxx

. اعتراض کرده و موضوع توسط هيات حل اختالف مالياتي در حال رسيدگي است13...بانک نسبت به ماليات تشخيصي براي عملکرد سال مالي 25-1-1-

.منظور از تاديه شده ، مبالغ پرداختي به وزارت امور اقتصادي و دارايي است*

بانک نمونه
یادداشتهاي توضیحي صورتهاي مالي

13X2 اسفند ماه  29سال مالي منتهي به 

نحوه تشخیصسال مالي درآمد مشمول 

مالیات

مالیات

13X2 - میلیون ریال

ابرازي (زیان)سود 

: به شرح زير مي باشد13X2 تا 13X0  قطعي و تسويه شده است و خالصه وضعيت ماليات پرداختني براي سالهاي 13X2ماليات بردرآمد بانک براي کليه سالهاي قبل از 
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ذخاير و ساير بدهی ها26-

 13X  213X  1

ميليون ريالميليون ريال

1xxxx-26تسهيالت دريافتی از صندوق توسعه ملی

xxxxريال - بدهی بانک بابت اعتبارات اسنادي مدت دار 

xxxxارز- بدهی بانک بابت اعتبارات اسنادي و بروات مدت دار

xxxxسود و کارمزد پرداختنی

xxxxحق بيمه پرداختنی

xxxxمالياتهاي تکليفی پرداختنی

xxxxاسناد پرداختنی

xxxxذخيره بازخريد مرخصی

xxxxذخيره هزينه هاي پرداختنی

xxxxاقالم در راه

..............xxxx

..............xxxx

xxxx

:تسهيالت دريافتی از صندوق توسعه ملی در تاريخ ترازنامه به شرح زير است26-1-

 سررسید نهايی تاريخ دريافتنوع ارز مبلغ دريافتی
 تعداد 

اقساط
نرخ سود

 مانده تسهیالت 

به ارز

 مانده 

تسهیالت

ميليون ريالدرصد

تسهیالت ارزی

xx13دالرxx /x /xx13xx /x /xxxxxxxxx

xx13يوروxx /x /xx13xx /x /xxxxxxxxx

xx.....13xx /x /xx13xx /x /xxxxxxxxx

xx

تسهیالت ريالی

ميليون ريال

xx13ريالxx /x /xx13xx /x /xxxxxxx

xx13ريالxx /x /xx13xx /x /xxxxxxx

xx13ريالxx /x /xx13xx /x /xxxxxxx

xx

بانک نمونه
يادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

13X2 اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 
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-27

شرح
ذخيره مزاياي 

پايان خدمت

ذخيره تعهدات 

بازنشستگي کارکنان
جمع

ذخيره مزاياي 

پايان خدمت

ذخيره تعهدات 

بازنشستگي کارکنان
جمع

ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال

xxxxxxxxxxxxمانده در ابتدای سال

(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)پرداخت شده طي سال

xxxxxxxxxxxxذخيره تامين شده طي سال

xxxxxxxxxxxxمانده درپايان سال

 سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار28-

 13X  213X  1
ميليون ريالميليون ريال

1xxxx-28سپرده های سرمايه گذاری بلندمدت

1xxxx-28سپرده های سرمايه گذاری کوتاه مدت

1xxxx-28سپرده های سرمايه گذاری کوتاه مدت ويژه

1xxxx-28سپرده های سرمايه گذاری دريافتي از بانک ها

xxxx

سپرده های سرمايه گذاری مدت دار به تفکيک ريال و ارز28-1-

جمعارز ريالجمعارز ريال
ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال

xxxxxxxxxxxxسپرده های سرمايه گذاری کوتاه مدت

xxxxxxxxxxxxسه ماهه

xxxxxxxxxxxxشش ماهه

xxxxxxxxxxxxنه ماهه

xxxxxxxxxxxxگواهي سپرده

xxxxxxxxxxxxيک ساله

xxxxxxxxxxxxدو ساله

xxxxxxxxxxxxسه ساله

xxxxxxxxxxxxچهار ساله

xxxxxxxxxxxxپنج ساله

xxxxxxxxxxxx

*

بانک نمونه

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

13X2 اسفند ماه  29سال مالي منتهي به 

 13X  213X  1

مانده سپرده های بيش از يکسال مربوط به .  مي باشد1393/04/11 مورخ  93/96593رشد سپرده های يکساله بدليل ممنوعيت سپرده گذاری بيش از يکسال طبق بخشنامه 

.سنوات گذشته مي باشد

سپرده هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت ويژه

سپرده هاي سرمايه گذاري بلندمدت

 ذخيره مزاياي پايان خدمت و تعهدات بازنشستگي کارکنان

 13X  2 13X  1
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سپرده هاي سرمایه گذاري بلند مدت برحسب زمان سررسيد و نرخ سود 28-2-

13X  1

جمعجمعدرصد و کمتر10 درصد13تا10 درصد16تا13 درصد19تا16 درصد22تا19درصد22بيش از 

ميليون ریالميليون ریالميليون ریالميليون ریالميليون ریالميليون ریالميليون ریالميليون ریال

xxxxxxxxxxxxxxxxسررسيد شده

13X2xxxxxxxxxxxxxxxx

13X3xxxxxxxxxxxxxxxx

13X4xxxxxxxxxxxxxxxx

13X5xxxxxxxxxxxxxxxx

13X6و پس از آنxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx

13X1/12/29xxxxxxxxxxxxxx

گردش سپرده هاي سرمایه گذاري  ریالي28-3-

مانده در

 13X1/12/29

سپرده هاي جذب شده 

طي سال

بازپرداخت 

سپرده ها

مانده در  

13X2/12/29

ميليون ریالميليون ریالميليون ریالميليون ریال
سپرده هاي بلند مدت 

xxxx(xx)xxگواهي سپرده

xxxx(xx)xxیک ساله 

xxxx(xx)xxدو ساله 

xxxx(xx)xxسه ساله 

xxxx(xx)xxچهار ساله 

xxxx(xx)xxپنج ساله 

xxxx(xx)xxسپرده هاي کوتاه مدت 

xxxx(xx)xxسپرده هاي کوتاه مدت ویژه 

xxxxxxxx

13X  2

13X2 اسفند ماه  29سال مالي منتهي به 

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي
بانک نمونه
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سود پرداختني سپرده هاي سرمایه گذاري مدت دار29-

مانده در

 13x1/12/29

سود علي الحساب 

طي سال

تفاوت سود قطعي 

و علي الحساب

سود پرداختي طي 

سال

مانده در

 13x2/12/29

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

xxxxxx(xx)xxسپرده های کوتاه مدت

xxxxxx(xx)xxسپرده های کوتاه مدت ویژه

xxxxxx(xx)xxسپرده های یکساله

xxxxxx(xx)xxسپرده های دوساله

xxxxxx(xx)xxسپرده های سه ساله

xxxxxx(xx)xxسپرده های چهارساله

xxxxxx(xx)xxسپرده های پنج ساله

xxxxxx(xx)xxگواهی سپرده 

xxxx(xx)xxسپرده های ارزی

xxxxxx(xx)xx

-29-1

نسبت تسهیم مابه 

التفاوت سود قطعي و 

علي الحساب

متوسط نرخ سود 

علي الحساب طي 

*سال

مابه التفاوت نرخ 

قطعي تخصیص 

داده شده

نرخ قطعي

درصددرصددرصددرصد

xxxxxxxxسپرده های کوتاه مدت

xxxxxxxxسپرده های کوتاه مدت ویژه

xxxxxxxxسپرده های یکساله

xxxxxxxxسپرده های دوساله

xxxxxxxxسپرده های سه ساله

xxxxxxxxسپرده های چهارساله

xxxxxxxxسپرده های پنج ساله

xxxxxxxxگواهی سپرده 

100

 هفته مانده سپرده های سرمایه گذاری52براساس میانگین *

بانک نمونه
یادداشتهاي توضیحي صورتهاي مالي

13X2 اسفند ماه  29سال مالي منتهي به 

 رویه تعیین سهم هر یک از انواع سپرده های سرمایه گذاری از مابه التفاوت سود قطعی و علی 1394/03/20 مورخ 94/69383با توجه به بخشنامه شماره 

.هیئت مدیره به شرح زیر مصوب و در جدول فوق اعمال گردیده است...... مورخ ......... الحساب در جلسه شماره 
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سرمايه30-

درصد افزايش سرمايهتاريخ ثبت افزايش سرمايه
مبلغ افزايش 

سرمايه

مبلغ سرمايه 

جديد
محل افزايش سرمايه

ميليون ريالميليون ريالدرصد 

x /x /xxxxxx آورده نقدی

x /x /xxxxxxمطالبات و آورده نقدی

x /x /xxxxxx (سهام جايزه)سود سهمی

x /x /xxxxxxمازاد تجديد ارزيابی دارايی ها

:ترکيب سهامداران در تاريخ ترازنامه به شرح زير است30-1-

درصد سهامتعداد سهامدرصد سهامتعداد سهام

درصددرصديک درصد و باالتر

................................xxxxxx

................................xxxxxx

................................xxxxxx

................................xxxxxx

................................xxxxxx

................................xxxxxx

(کمتر از يک درصد)سايرين

xxxxxx(سهامدار...تعداد)اشخاص حقوقی 

xxxxxx(سهامدار...تعداد)اشخاص حقيقی 

xxxxxx

بانک نمونه
يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

13X2 اسفند ماه  29سال مالي منتهي به 

 13X  213X  1

بوده است که  (ريال......... ميليون سهم به ارزش اسمی هر سهم ......... شامل تعداد )ميليون ريال .......... سرمايه بانک در بدو تاسيس مبلغ 

در پايان سال  (ريال......... ميليون سهم به ارزش اسمی هرسهم ......... شامل تعداد )ميليون ريال ......... طی چند مرحله به شرح زير به مبلغ 

. افزايش يافته است13X2/12/29مالی منتهی  به  
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افزایش سرمایه در جریان31-

اندوخته صرف سهام32-

اندوخته قانوني33-

 13X  213X  1
ميليون ريالميليون ريال

xxxxمانده در ابتداي سال

xxxxانتقال از سود قابل تخصيص

xxxxمانده در پايان سال

-33-1

سایر اندوخته ها34-

 13X  213X  1
ميليون ريالميليون ريال

xxxxمانده در ابتداي سال

(xx)(xx)کاهش

xxxxانتقال از سود قابل تخصيص

xxxxمانده در پايان سال

-34-1

.بوده است... ميليون ريال بابت تخصيص به ..... کاهش اندوخته به مبلغ 34-2-

بانک نمونه

درصد از محل .....  ، افزايش سرمايه بانک با سلب حق تقدم صاحبان سهام به ميزان 13X1..../..../طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

.... ريال به فروش برسد و مابه التفاوت مبلغ فروش و مبلغ اسمی سهام جمعاّ به ميزان ..... فروش سهام تصويب و مقرر گرديد هر سهم به قيمت 

.ميليون ريال به حساب اندوخته صرف سهام منظور شود

درصد سود خالص هر سال پس از کسر زيان هاي وارده در ... اساسنامه بانک، معادل .........  قانون پولی و بانکی و ماده 33طبق مفاد بند الف ماده 

منظور نمودن اندوخته قانونی تا زمانی که معادل سرمايه بانک شود، الزامی بوده و . سال هاي قبل به عنوان اندوخته قانونی در نظر گرفته می شود

.پس از آن اختياري می باشد

تخصيص ......... درصد از سود خالص به اندوخته ..... ، معادل .........پيشنهاد هيئت مديره و مصوبه مجمع مورخ / اساسنامه........ به موجب ماده 

.داده شده است

13X2 اسفند ماه  29سال مالي منتهي به 
یادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

به مبلغ .... از ............... و به منظور ... طی سال مالی مورد گزارش، سرمايه بانک به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ 

مراحل ثبت افزايش . ميليون ريال در سرفصل افزايش سرمايه درجريان انعکاس يافته است ... ميليون ريال افزايش يافته و از اين بابت مبلغ ... 

.سرمايه در دست اقدام می باشد
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مازاد تجديد ارزيابي دارايي ها35-

 13X  1

تاريخ
مبلغ تجديد ارزيابي 

دارايي ها

واگذاري، مستهلک و 

افزايش / کنارگذاري شده

سرمايه

مانده تجديد 

ارزيابي دارايي ها

مانده تجديد 

ارزيابي دارايي ها

ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال

x/x/xxx(xx)xxxx

x/x/xxx(xx)xxxx

x/x/xxx(xx)xxxx

x/x/xxx(xx)xxxx

x/x/xxx(xx)xxxx

تفاوت تسعیر ارز36-

 13X  213X  1
ميليون ريالميليون ريال

تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي

xxxx......در کشور.... عمليات 

xxxx......در کشور.... عمليات 

xxxx

xxxxنتیجه تغییرات قانوني نرخ ارز 

xxxx

-36-1

سهام خزانه37-

فروش/ مبلغ خريدفروش/تعداد خريدتاريخ
صرف سهام ناشي 

از فروش

کسر سهام ناشي 

از فروش

ميليون ريالميليون ريالميليون ريال

13xx/xx/xxxxxx

13xx/xx/xx(xx)(xx)xx(xx)
xxxxxx(xx)

xxxxxxمانده در ابتدای سال

xxxxxxمانده در پايان سال

بانک نمونه

يادداشتهاي توضیحي صورتهاي مالي

13X2 اسفند ماه  29سال مالي منتهي به 

 13X  2

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران ، به منظور يکسان سازی نرخ ارز ، تفاوت تسعير قانونی نرخ 1382/10/29 مورخ 1844/ بر اساس بخشنامه مب 

. تحت سرفصل نتيجه تغييرات قانونی نرخ ارز انعکاس يافته است1382ارز در سال 

... طی سال مالی مورد گزارش، بر اساس قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالی و دستور العمل اجرايی شوای عالی بورس، بانک دارای 

کسر سهام بوده که ...... صرف سهام  و ..... ماحصل خريد و فروش اين تعداد سهام مبالغ . سهم خزانه می باشد که گردش آن به شرح جدول زير است

.مبلغ کسر به حساب سود و زيان انباشته منظور گرديده است
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درآمد تسهيالت اعطايي و سپرده گذاری38-

جمع غیرمشاع  مشاع جمع غیرمشاع  مشاع 

میلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريال

1xxxxxxxxxxxx-38درآمد تسهیالت اعطايی

2xxxxxxxxxxxx-38 درآمد سپرده گذاری 

xxxxxxxxxxxxجمع درآمد تسهيالت اعطايي و سپرده گذاری

درآمد تسهیالت اعطايی 38-1-

جمعغیر مشاعمشاعجمعغیر مشاعمشاع

میلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريال

xxxxxxxxxxxxxxxxفروش اقساطی

xxxxxxxxxxxxxxxxجعاله

xxxxxxxxxxxxxxxxاجاره به شرط تملیک

xxxxxxxxxxxxxxxxمضاربه

xxxxxxxxxxxxxxxxمشارکت مدنی

xxxxxxxxxxxxxxxxسلف

xxxxxxxxxxxxxxxxخريد دين

xxxxxxxxxxxxxxxxمرابحه

xxxxxxxxxxxxxxxxاستصناع

xxxxxxxxxxxxxxxxوجه التزام

xxxxxxxxxxxxxxxxوچه التزام بدهکاران اعتبارات اسنادی

xxxxxxxxxxxxxxxxوچه التزام بدهکاران ضمانت نامه های پرداخت شده

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxساير 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

درآمد  سپرده گذاری 38-2-

جمعغیر مشاعمشاعجمعغیر مشاعمشاع

میلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريال

xxxxxxxxxxxxxxxx(سهم سپرده گذاران و بانک)جايزه سپرده قانونی 

xxxxxxxxxxxxxxxxسود سپرده های مدت دار  نزد بانکها

xxxxxxxxxxxxxxxxسود  اوراق مشارکت، صکوک و گواهی سپرده

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  ارز  

(غیر مشاع) 
جمع

 13X  1 13X  2

  ارز   ريال ريال

(غیر مشاع)  
جمع

بانک نمونه

يادداشتهای توضيحي صورتهای مالي

13X2 اسفند ماه  29سال مالي منتهي به 

  ارز  

(غیرمشاع)  

13X  2 13X  1

13X  2 13X  1

 ريال ريال
جمع

  ارز  

(غیر مشاع)  
جمع

52



سرمایه گذاری ها (زیان)خالص سود 39-

جمع(غیر مشاع)ارز (مشاع) ريال جمع(غیر مشاع)ارز (مشاع) ريال 

میلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريال

تحقق یافته سرمایه گذاری ها (زیان)سود 

1xxxxxxxxxxxx-39سود  سهام شرکتها

2xxxxxxxxxxxx-39حاصل از فروش سهام شرکتها (زيان)سود 

xxxxxxxxxxxxتحقق یافته سرمایه گذاری ها (زیان)جمع سود 

ارزش سرمایه گذاری ها  (کاهش)افزایش  (زیان)سود 

3xxxxxxxxxxxx-39ارزش سرمايه گذاريها  (کاهش)افزايش  (زيان)خالص سود 

xxxxxxxxxxxxسرمایه گذاری ها (زیان)خالص سود 

:سود سهام شرکتها به شرح زير تفکیک مي شود39-1-

جمع(غیر مشاع)ارز (مشاع) ريال جمع(غیر مشاع)ارز (مشاع) ريال 

میلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريال

xxxxxxxxxxxx..........شرکت 

xxxxxxxxxxxx..........شرکت 

xxxxxxxxxxxx..........شرکت 

xxxxxxxxxxxxسود سهام سرمايه گذاري هاي بلندمدت

xxxxxxxxxxxx..........شرکت 

xxxxxxxxxxxx..........شرکت 

xxxxxxxxxxxx..........شرکت 

xxxxxxxxxxxxسود سهام سرمايه گذاري هاي کوتاه مدت

xxxxxxxxxxxxسود سهام شرکتها

 13X  213X  1

13X2 اسفند ماه  29سال مالي منتهي به 

یادداشتهای توضيحي صورتهای مالي

بانک نمونه

13X  1  13X  2
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:حاصل از فروش سهام شرکت ها به شرح زیر است (زیان)سود 39-2-

13X  1

(زیان)سود(زیان)سودبهاي تمام شدهفروشتعداد سهام

ميليون ریالميليون ریالميليون ریالميليون ریالسهم

xxxxxxxxxx..........شرکت 

xxxxxxxxxx..........شرکت 

xxxxxxxxxx..........شرکت 

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx..........شرکت 

xxxxxxxxxx..........شرکت 

xxxxxxxxxx..........شرکت 

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

:ارزش سرمایه گذاري ها به شرح زیر است (کاهش)افزایش  (زیان)خالص سود 39-3-

13X  1

(زیان)سود(زیان)سودارزش بازاربهاي تمام شدهتعداد سهام

ميليون ریالميليون ریالميليون ریالميليون ریالسهم

xxxxxxxxxx..........شرکت 

xxxxxxxxxx..........شرکت 

xxxxxxxxxx..........شرکت 

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx..........شرکت 

xxxxxxxxxx..........شرکت 

xxxxxxxxxx..........شرکت 

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

بانک نمونه

(غیرمشاع)ارز - حاصل از فروش سهام شرکت ها  (زیان  )سود 

  13X  2

(مشاع)ریال - ارزش سرمایه گذاری ها   (کاهش)افزایش  (زیان)سود 

(غیرمشاع)ارز- ارزش سرمایه گذاری ها   (کاهش  )افزایش  (زیان  )سود 

  13X  2

(مشاع)ریال - حاصل از فروش سهام شرکت ها (زیان  )سود 

13X2 اسفند ماه  29سال مالي منتهي به 

یادداشتهای توضیحي صورتهای مالي
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سهم منابع بانک از درآمدهاي مشاع40-

:سهم منابع بانک از درآمدهاي مشاع به شرح ذيل محاسبه شده است

سهم منابع بانک از درآمدهاي مشاع40-1-

( 40-2)نسبت منابع بانک به جمع مصارف 
درآمدهاي 

مشاع

سهم منابع بانک از 

درآمدهاي مشاع

میلیون ريالمیلیون ريالدرصد

xxxxxx

*

توزيع منابع و مصارف مشاع بین سپرده گذاران و بانک40-2-

توضيحات

 هفته اي52میانگین xxxx( 40-2-1 )میانگین مصارف مشاع 

 هفته اي52میانگین  xx xx(40-2-2)میانگین مانده سپرده هاي سرمايه گذاري 

 هفته اي52میانگین (xx)(xx)کسر مي شود سپرده قانوني سپرده هاي سرمايه گذاري

(xx)(xx)منابع آزاد سپرده هاي سرمايه گذاري

مازاد منابع آزاد )سهم منابع بانک از مصارف مشاع 

(سپرده هاي سرمايه گذاري
xx(xx)

*

میانگین مصارف مشاع40-2-1-

 13X  2/12/2913X  1/12/29

(ميانگين)  مبلغ (ميانگين)  مبلغ اقالم مصارف مشاع

  میلیون ريال  میلیون ريال

xxxxخالص مصارف مربوط به تسهیالت 

xxxxخالص مصارف مربوط به اوراق مشارکت

xxxxخالص مصارف مربوط به سپرده نزدسايربانكها

xxxxخالص مصارف مربوط به سرمايه گذاريها

xxxxجمع مصارف مربوط به عملیات مشاع 

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

بانک نمونه

 13X  1

میلیون ريال
شرح

در صورتي که مجموع منابع آزاد سپرده هاي . سهم منابع بانک از مصارف مشاع عبارتست از مصارف مشاع به کسر منابع آزاد سپرده هاي سرمايه گذاري

.سرمايه گذاري بیش از مصارف مشاع باشد، به مازاد آن، مازاد منابع آزاد سپرده هاي سرمايه گذاري اطالق مي گردد

 13X  2

میلیون ريال

در صورتي که مصارف مشاع  از مجموع منابع آزاد سپرده هاي سرمايه گذاري کمتر باشد، منابع بانک و به تبع آن سهم بانک از 

.درآمدهاي مشاع صفر خواهد بود

13X2 اسفند ماه  29سال مالي منتهي به 
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میانگین سپرده های سرمایه گذاری 40-2-2-

 13X  2/12/2913X  1/12/29

(ميانگين)مبلغ(ميانگين)مبلغسپردههایسرمایهگذاری

  میلیون ریال  میلیون ریال

xxxxیکساله

xxxxدو ساله

xxxxسه ساله

xxxxچهار ساله

xxxxپنج ساله

xxxxگواهي سپرده 

xxxxسپرده های کوتاه مدت

xxxx سپرده های مدت دار بانکها  و سایر موسسات اعتباری

xxxxسپرده های کوتاه مدت ویژه

xxxxمیانگین سپرده های سرمایه گذاری 

:جایزه سپرده قانوني سپرده های سرمایه گذاری به شرح زیر مي باشد40-3-

13X شرح  2 13X  1

ميليونریالميليونریال

xx xxمیانگین سپرده قانوني سپرده های سرمایه گذاری

(به نرخ یک درصد میانگین منابع)جایزه سپرده قانوني 
xxxx

حقالوکاله*41-

حقالوکاله*41-

حق الوکاله اعالم شده41-1-

حدباالحدپایين

xxxدرصد- نرخ 

xxxxxxمیلیون ریال- مبلغ 

. مورد استفاده قرار مي گیرد41 حسب مورد یکي از دو یادداشت 1394/03/20 مورخ  94/69383طبق بخشنامه شماره *

بانکنمونه

یادداشتهایتوضيحيصورتهایمالي

13X2اسفندماه29سالماليمنتهيبه

حقالوکالهحقالوکالهاعالمشده

اعمالشده

 درصد اعالم گردیده بود xx  که معادل 13xx/ xx / xx بر اساس صورتجلسه مورخ  13x2حق الوکاله بانک برای سال مالي  

.محاسبه شده است 

 درصد اعالم گردیده بود xx که معادل 13xx/ xx / xx بر اساس صورتجلسه مورخ  13xxحق الوکاله بانک برای سال مالي  

.محاسبه شده است

مبلغحقالوکاله=نرخحقالوکاله*ميانگينمنابعآزادسپردهگذاران

مبلغحقالوکاله=نرخحقالوکاله*ميانگينمصارفمشاع
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جبران هزینه مازاد منابع آزاد سپرده گذاران به مصارف مشاع42-

: جبران هزینه مازاد منابع سپرده گذاران به شرح زیر محاسبه می شود1394/03/20 مورخ  94/69383طبق بخشنامه شماره 

سود علي الحساب پرداختي به سپرده هاي سرمایه گذاري43-

 13X  213X  1
ميليون ریالميليون ریال

xxxx  کوتاه مدت

xxxx کوتاه مدت ویژه

سپرده هاي بلندمدت

xxxxیک  ساله

xxxxدو ساله

xxxxسه ساله

xxxxچهار ساله

xxxxپنج ساله

xxxxگواهی سپرده 

xxxx سپرده هاي مدت دار بانک ها و سایر موسسات اعتباري

xxxxسایر سپرده ها

xxxx

13X2 اسفند ماه  29سال مالي منتهي به 

یادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

بانک نمونه

درآمدهاي مشاع

ميانگين مصارف مشاع
مازاد منابع آزاد سپرده هاي سرمایه گذاري  به مصارف مشاع× 
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هزينه سود سپرده ها44-

 13X  213X  1

ميليون ريالميليون ريال

1xxxx-44سود سپرده هاي سرمايه گذاري ريالی

xxxxسود سپرده هاي ارزي

xxxx

با هزينه سود سپرده هاي سرمايه گذاري (ريالی)صورت تطبيق سود علی الحساب پرداختی سپرده هاي سرمايه گذاري 44-1-

 13X  213X  1

ميليون ريالميليون ريال

xxxx(43يادداشت )سود علی الحساب پرداختی به سپرده هاي سرمايه گذاري 

مازاد )می شود مابه التفاوت سود قابل پرداخت به سپرده گذاران       (کسر)اضافه 

نقل از صورت عملکرد سپرده هاي سرمايه گذاري -  (سود پرداختی به سپرده گذاران
xx/(xx)xx/(xx)

xxxxسود قطعی تعلق گرفته به سپرده هاي سرمايه گذاري

معادل مازاد سود پرداختی به )اضافه می شود سود هبه شده به سپرده گذاران 

(سپرده گذاران
xxxx

xxxxسود سپرده هاي سرمايه گذاري ريالی

درآمد کارمزد45-

 13X  213X  1

ميليون ريالميليون ريال

1xxxx-45خالص کارمزد عمليات قرض الحسنه

xxxx اعتبارات اسنادي گشايش يافته

xxxxضمانتنامه هاي صادره

xxxxعمليات ارزي

xxxxوجوه اداره شده

xxxxحواله هاي بانکی

xxxxارزيابی وثايق

xxxxبررسی پرونده هاي اعتباري مشتريان

xxxxآبونمان کارت اعتباري

xxxxطرح شتاب

xxxx ساير خدمات

xxxx

بانک نمونه

يادداشتهاي توضيحی صورتهاي مالی

13X2 اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 
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:خالص کارمزد عملیات قرض الحسنه به شرح ذیل می باشد45-1-

 13X  213X  1

میلیون ریالمیلیون ریال

xxxxکارمزد دریافتی تسهیالت اعطایی قرض الحسنه

(xx)(xx)هزینه جوایز تجهیز سپرده هاي قرض الحسنه

xxxxخالص کارمزد عملیات قرض الحسنه

هزینه کارمزد46-

 13X  213X  1
میلیون ریالمیلیون ریال

xxxxکارمزد طرح شتاب

POSxxxxکارمزد بابت 

xxxxکارمزد اتاق پایاپاي

................xxxx

................xxxx

xxxx

مبادالت و معامالت ارزي  (زیان)خالص سود 47-

 13X  213X  1

میلیون ریالمیلیون ریال

xxxxخرید و فروش ارز (زیان)سود 

xxxxتسعیر ارز (زیان)سود

xxxx

13X2 اسفند ماه  29سال مالي منتهي به 

یادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

بانک نمونه
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ساير درآمدهای عملیاتی48-

 13X  213X  1

ميليون ريالميليون ريال

xxxxشعب خارج از کشور (زيان)سود 

..........xxxx

...........xxxx

xxxx

ساير درآمدها49-

 13X  213X  1

ميليون ريالميليون ريال

1xxxx-49سود حاصل از فروش دارايی هاي ثابت مشهود و نامشهود

xxxxسود حاصل از فروش وثايق تمليکی

...........49-2xxxx

...........49-2xxxx

xxxx

:سود حاصل از فروش دارايی هاي ثابت به شرح زير است49-1-

13X  1

(زيان)سود(زيان)سودمبلغ فروشارزش دفتريبهاي تمام شده

ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال

xxxxxxxxxx زمين

xxxxxxxxxxساختمان 

xxxxxxxxxxاثاثه

xxxxxxxxxxوسائط نقليه

xxxxxxxxxxحق االمتياز 

xxxxxxxxxx

.عناوين به طور جداگانه با مبلغ افشاء گردند49-2-

 13X  2

13X2 اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 

يادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

بانک نمونه
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هزينه هاي اداري و عمومي50-

 13X  213X  1

ميليون ريالميليون ريال

1xxxx-50هزينه هاي کارکنان

2xxxx-50 هزينه هاي اداري

xxxx

:هزينه هاي کارکنان به شرح زير تفکيک مي شود50-1-

 13X  213X  1

ميليون ريالميليون ريال

xxxxحقوق و دستمزد و مزايا

xxxxبيمه سهم کارفرما 

xxxxمزاياي پايان خدمت و بازنشستگي کارکنان

xxxxسفر و فوق العاده ماموريت

xxxxساير

xxxx

:   هزينه هاي اداري شامل اقالم زير است50-2-

 13X  213X  1

ميليون ريالميليون ريال

xxxxاجاره

xxxxانتشارات و تبليغات

xxxxآموزش و تحقيقات

xxxxارتباطات و مخابرات

xxxxهزينه بيمه

xxxxحق الزحمه حسابرسي و حق المشاوره

xxxxحمل و نقل

xxxxانرژي و آب

xxxxتعمير و نگهداري دارايي هاي ثابت مشهود

xxxxملزومات مصرفي

xxxxساير

xxxx

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

بانک نمونه

13X2 اسفند ماه  29سال مالي منتهي به 
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هزينه مطالبات مشکوک الوصول 51-

 13X  213X  1
ميليون ريالميليون ريال

1xxxx-51هزينه مطالبات مشکوک الوصول اختصاصي

2xxxx-51هزينه مطالبات مشکوک الوصول عمومي

xxxx

:ذخيره مطالبات مشکوک الوصول اختصاصي به شرح زير محاسبه شده است51-1-

13X  1
جمعجمعمشکوک الوصولمعوقسررسيد گذشته

ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال

13X2/12/29xxxxxxxxxxمانده در  

کسر ميشود ارزش وثايق با اعمال ضريب 

(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)سپرده هاي پس انداز و سرمايه گذاري

(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)اوراق مشارکت دولتي

(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)اوراق مشارکت تضمين شده سيستم بانکي

(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)امالک و مستغالت

(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)سهام شرکت هاي بورسي

(xx)(xx)(xx)(xx)(xx)

xxxxxxxxمانده مبناي محاسبه ذخيره اختصاصي

 درصد100 تا 50 درصد20 درصد10درصد- ضريب مبناي احتساب ذخيره اختصاصي

xxxxxxxxxxذخيره مطالبات مشکوک الوصول اختصاصي

: به شرح زير محاسبه شده است13X2/12/29هزينه مطالبات مشکوک الوصول عمومي سال منتهي به  51-2-

مبلغ

ميليون ريال

13X2/12/29xxمانده تسهيالت اعطايي در  

کسر مي شود

مانده تسهيالت اعطايي که براي آنها ذخيره اختصاصي 

منظور شده
(xx)

xxمانده مبناي محاسبه ذخيره عمومي

 1/5درصد-ضريب مبناي احتساب ذخيره عمومي

xxهزينه مطالبات مشکوک الوصول عمومي

 13X  2

13X2 اسفند ماه  29سال مالي منتهي به 

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي
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هزينههايمالي52-

 13X  213X  1
ميليون ريالميليون ريال

xxxxسود تسهيالت دريافتي از ساير بانک ها و موسسات اعتباري

xxxxسود تسهيالت دريافتي از بانک مرکزي

xxxxوجه التزام پرداختي

xxxxهزينه مالي اوراق بدهي 

xxxxجريمه اضافه برداشت از بانک مرکزي

xxxx

هزينهاستهالک53-

 13X  213X  1
ميليون ريالميليون ريال

xxxxاستهالک دارايي هاي ثابت مشهود

xxxxاستهالک دارايي هاي نامشهود

xxxx

سايرهزينهها54-

 13X  213X  1
ميليون ريالميليون ريال

.......xxxx

......xxxx

xxxx(قلم...شامل)ساير 

xxxx

.عناوين به طور جداگانه با مبلغ افشاء گردد

13X2اسفندماه29سالماليمنتهيبه

يادداشتهايتوضيحيصورتهايمالي

بانکنمونه
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تعديالت سنواتي55-

 13X  213X  1

ميليون ريالميليون ريال

1xx/(xx)xx/(xx)-55آثار انباشته تغيير در روش حسابداري

2xx/(xx)xx/(xx)-55اصالح اشتباهات

xx/(xx)xx/(xx)

-55-1

:اصالح اشتباهات شامل اقالم زير است55-2-

 13X  213X  1

ميليون ريالميليون ريال

xxxx... اصالح هزينه استهالک نرم افزار هاي رايانه اي در سال 

xxxx...اصالح ذخيره ماليات عملکرد سال 

xxxx...اصالح 

xxxx

به منظور ارائه تصويري مناسب از وضعيت مالی و نتايج عمليات، کليه اقالم مقايسه اي مربوط در صورتهاي 55-3-

مالی مقايسه اي اصالح و ارائه مجدد شده است و به همين دليل اقالم مقايسه اي بعضاً با صورتهاي مالی ارائه 

.شده در سال مالی قبل مطابقت ندارد

13X2 اسفند ماه  29سال مالي منتهي به 

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

بانک نمونه

 را به مبلغ 13X2اتخاذ روش جديد سود سال . تغيير يافته است... به ... از ... به دليل ...  روش 13X2در سال 

.کاهش داده است/ ميليون ريال افزايش... 
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صورت تطبيق سود قبل از کسر ماليات بر درآمد56-

13X  1

ميليون ريال

xxxxقبل از کسر ماليات بر درآمد (زيان)سود 

xxxxهزينه استهالک

ذخيره مزاياي پايان خدمت و تعهدات  (کاهش)خالص افزايش 

بازنشستگي کارکنان
xxxx

فروش دارايي هاي ثابت مشهود و دارايي هاي   (زيان)سود 

xxxxنامشهود

xxxxهزينه مالي

xxxxزيان تسعير ارز وجه نقد (سود)خالص 

xxxx

بدهی هاي عملياتی  (کاهش)خالص افزايش 

(xx)(xx)بدهي به بانكها و ساير موسسات اعتباري

xxxxسپرده هاي مشتريان

xxxxسود سهام پرداختني

(xx)(xx)اوراق بدهي

(xx)(xx)ذخيره ماليات عملكرد

(xx)(xx)حصه عملياتي ذخاير و  ساير بدهي ها

xxxx سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار

xxxxسود پرداختني سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار

xxxx

کاهش دارايی هاي عملياتی  (افزايش)خالص 

(xx)(xx)مطالبات از بانک ها  و ساير موسسات اعتباري

(xx)(xx)1-56مطالبات از دولت

(xx)(xx)1-56 تسهيالت اعطايي و مطالبات از اشخاص دولتي

(xx)(xx)1-56 تسهيالت اعطايي و مطالبات از اشخاص غيردولتي

(xx)(xx) سرمايه گذاري در سهام و ساير اوراق بهادار

xxxxمطالبات از شرکت هاي فرعي و وابسته

xxxxساير حسابهاي دريافتني

xxxxسپرده قانوني

xxxxحصه عملياتي ساير دارايي ها

xxxx

xxxxوجه نقد ناشي از فعاليتهاي عملياتي (خروج)جريان خالص ورود 

.گزارش شده است (57يادداشت )تسهيالت اعطايي براي تسويه تسهيالت قبلي در رديف مبادالت غير نقدي 56-1

ميليون ريال

 13X  2

:صورت تطبيق سود قبل از کسر ماليات بر درآمد با جريان خالص ورود وجه نقد ناشي از فعاليت هاي عملياتي به شرح زير مي باشد

بانک نمونه

يادداشتهاي توضيحی صورتهاي مالی

13X2 اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 
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مبادالت غيرنقدي57-

:مبادالت غيرنقدي عمده طي سال به شرح زير است

 13X  213X  1

ميليون ريالميليون ريال

1xxxx-57تمليک دارايي در قبال تسهيالت اعطايي

2xxxx-57 تهاتر دارايي با تسهيالت اعطايي

3xxxx-57(تمديد)تسهيالت اعطائي براي تسويه تسهيالت قبلي 

4xxxx-57معاوضه دارايي ها

xxxxافزايش سرمايه از محل مطالبات حال شده سهامداران

xxxxافزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي داراييها

xxxx

.در سال مالي مورد گزارش دارايي هاي زير به تمليک بانک درآمده است57-1-

نوع رابطه مشترينوع دارایی تمليکی 
مبلغ بدهی در 

زمان تمليک

ارزش کارشناسی 

دارایی تمليک شده

/ مبلغ پرداختی

بخشودگی

مانده بدهی 

پس از تمليک

ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال

xx(xx)xxxxشرکت فرعيملک مسکوني

اداري/ ملک تجاري 
شرکت / شرکت وابسته

سرمايه گذاري کارکنان بانک
xx(xx)xxxx

xx(xx)(xx)xxسهامدارسهام

xx(xx)(xx)xxساير اشخاص مرتبطاوراق مشارکت 

xx(xx)(xx)xxمشتري غير مرتبطکارخانه و تجهيزات

........................................xx(xx)(xx)xx

xxxxxxxx

13X2 اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 

بانک نمونه

یادداشتهاي توضيحی صورتهاي مالی
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:در سال مالی مورد گزارش دارایی های زیر تهاتر شده است57-2-

نوع رابطه مشترینوع دارایی تهاتر شده
مبلغ بدهی در 

زمان تهاتر

ارزش کارشناسی 

دارایی تهاتر شده

/ مبلغ پرداختی

بخشودگی

مانده بدهی پس از 

تهاتر

ميليون ریالميليون ریالميليون ریالميليون ریال

xx(xx)xxxxشرکت فرعیملک مسکونی

اداری/ ملک تجاری 
شرکت / شرکت وابسته

سرمایه گذاری کارکنان بانک
xx(xx)xxxx

xx(xx)(xx)xxسهامدارسهام

xx(xx)(xx)xxسایر اشخاص مرتبطاوراق مشارکت 

xx(xx)(xx)xxمشتری غير مرتبطکارخانه و تجهيزات

........................................(xx)(xx)xx

xxxxxxxx

.تسهيالت اعطایی کسر می شود (افزایش)درصورت تطبيق سود قبل از کسر ماليات بر درآمد، مانده این تسهيالت از محاسبات کاهش 57-3-

:در سال مالی مورد گزارش دارایی های زیر معاوضه شده است57-4-

نوع رابطه طرف معاملهنوع دارایی واگذار شده
نوع دارایی 

تحصیل شده

ارزش دفتری دارایی 

واگذار شده

ارزش کارشناسی 

دارایی تحصیل شده

ما به التفاوت 

پرداختی/ دریافتی 

ميليون ریالميليون ریالميليون ریال

xxxxxxملک مسکونیشرکت فرعیملک مسکونی

ملک تجاری
شرکت / شرکت وابسته

سرمایه گذاری کارکنان بانک
xxxxxxملک تجاری

xxxxxxسهامسهامدارسهام

xxxxxxاوراق مشارکت سایر اشخاص مرتبطاوراق مشارکت 

xxxxxxکارخانه و تجهيزاتمشتری غير مرتبطکارخانه و تجهيزات

........................................................xxxxxx

xxxxxx

بانک نمونه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

13X2 اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 
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اقالم زير خط58-

تعهدات بابت اعتبار اسنادي58-1-

:صورت وضعيت تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادي ارزي به شرح زيرمي باشد58-1-1-

اثر تغييرات 

نرخ طي دوره

معادل رياليمبلغ ارزيتعدادمعادل رياليمعادل رياليمبلغ ارزيتعدادمعادل رياليمبلغ ارزيتعدادمعادل رياليمبلغ ارزيتعدادنوع ارز

ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال

ديداري

xxxxxxxxxxxx(xx)(xx)(xx)xxxxxxxxيورو

xxxxxxxxxxxx(xx)(xx)(xx)xxxxxxxxفرانک سوئيس

xxxxxxxxxxxx(xx)(xx)(xx)xxxxxxxxلير ترکيه

xxxxxxxxxxxx(xx)(xx)(xx)(xx)xxxxxxون کره جنوبي

xxxxxxxxxxxx(xx)(xx)(xx)(xx)xxxxxxين ژاپن

xxxxxxxxxxxx(xx)(xx)(xx)(xx)xxxxxxيوان چين

xxxxxxxxxxxx(xx)(xx)(xx)(xx)xxxxxxدرهم امارات

xxxxxxxxxxxx(xx)(xx)(xx)(xx)xxxxxxروپيه هند

xxxx(xx)xxxx

مدت دار

xxxxxxxxxxxx(xx)(xx)(xx)xxxxxxxxيورو

xxxxxxxxxxxx(xx)(xx)(xx)xxxxxxxxفرانک سوئيس

xxxxxxxxxxxx(xx)(xx)(xx)xxxxxxxxلير ترکيه

xxxxxxxxxxxx(xx)(xx)(xx)xxxxxxxxون کره جنوبي

xxxxxxxxxxxx(xx)(xx)(xx)xxxxxxxxين ژاپن

xxxxxxxxxxxx(xx)(xx)(xx)(xx)xxxxxxيوان چين

xxxxxxxxxxxx(xx)(xx)(xx)(xx)xxxxxxدرهم امارات

xxxxxxxxxxxx(xx)(xx)(xx)(xx)xxxxxxروپيه هند

xxxx(xx)(xx)xx

:تعهدات بانک بابت اعتبار اسنادي ريالي به شرح زير مي باشد58-1-2-

شرح

مانده در پايان سال

13X  1

ميليون ريال

(xx)

xx

xx

xx

 13X  2

ميليون ريال

xx

xx

(xx)

xx

مانده در ابتداي سال

گشايش شده طي سال

شده طي سال (ابطال)واريز 

13X2 اسفند ماه  29سال مالي منتهي به 

بانک نمونه

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

مانده در پايان سالشده طي سال (ابطال )واريز گشايش شده طي سالمانده در ابتداي سال
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تعهدات بانک بابت ضمانت نامه هاي صادره58-2-

:صورت وضعيت تعهدات بانک بابت ضمانت نامه هاي ارزي به شرح زير مي باشد58-2-1-

معادل رياليمبلغ ارزيمعادل رياليمبلغ ارزي

ميليون ريالميليون ريال

xxxxxxxxيورو

xxxxxxxxدرهم امارات

xxxxxxxxدالر آمريکا

xxxxxxxxروپيه هند

xxxxxxxxلير ترکيه

xxxxxxxxين ژاپن

xxxxxxxxون کره جنوبي

xxxx

:تعهدات بانک بابت ضمانتنامه هاي صادره ريالي به شرح زير است58-2-2-

 13X  213X  1

ميليون ريالميليون ريال

xxxxتعهدات بابت ضمانتنامه هاي صادره 

:ساير تعهدات بانک به شرح زير مي باشد58-3-

 13X  213X  1
ميليون ريالميليون ريال

xxxxتعهدات بابت تضمين اوراق مشارکت و ساير اوراق بهادار مشابه

xxxxتعهدات بابت کارت هاي اعتباري

xxxx....تعهدات بابت 

xxxx

: وجوه اداره شده و موارد مشابه به شرح زير مي باشد58-4-

 13X  213X  1

ميليون ريالميليون ريال

xxxxتسهيالت اعطايي از محل وجوه اداره شده

xxxxوجوه اداره شده مصرف نشده

xxxxتسهيالت اعطايي از محل سپرده قرض الحسنه ويژه

xxxxسپرده قرض الحسنه ويژه مصرف نشده

xxxx

13X  213X  1

13X2 اسفند ماه  29سال مالي منتهي به 

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

بانک نمونه
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تعهدات ايجاد شده بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها به تفکيک نوع وثيقه 58-5-

 13X  213X  1

ميليون ريالميليون ريال

xxxxسپرده بلند مدت

xxxxاوراق مشارکت و سهام

xxxxقرارداد های الزم االجرا

xxxxزمين، ساختمان و ماشين آالت

xxxxچک و سفته

xxxxساير

xxxx

xxxxتعهدات ايجاد شده بدون وثيقه

xxxx

تعهدات سرمايه اي و بدهی هاي احتمالی59-

:تعهدات سرمايه ای ناشي از قراردادهای منعقده و مصوب در تاريخ ترازنامه به شرح زير است59-1-

ميليون ريال

xx......احداث ساختمان شعبه 

xx.......خريد وسيله نقليه از شرکت 

.......xx

xx

:بدهي های احتمالي در تاريخ ترازنامه به شرح زير است59-2-

ميليون ريال

xxفروش دين به ساير بانکها

xx.....دعاوی حقوقي مطروحه عليه بانک در خصوص 

.......xx

xx

بانک نمونه

13X2 اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 

يادداشتهاي توضيحی صورتهاي مالی
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سود هر سهم60-

سود پايه هر سهم60-1-

سود تقليل يافته هر سهم60-2-

رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه61-

هرگونه تغيير در سرمايه ثبتی موسات اعتباری61-1-

تغيير در ترکيب اعضای هيئت مديره و هيئت عامل61-2-

تغيير مدير عامل و رئيس هيئت مديره61-3-

مجازات های انتظامی و محدوديت های اعمال شده توسط بانک مرکزی در خصوص موسسه اعتباری61-4-

هرگونه تحصيل، ادغام يا تجزيه61-5-

ميزان خسارات وارده ناشی از سرقت، اختالس و حوادث غيرمترقبه61-6-

-61-7.....................

مطالبات سوخت شده62-

:مطالبات سوخت شده طی سال مالی به شرح زير می باشد

وجه التزامسود اصل وجه التزامسود اصل 

ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال

xxxxxx(xx)(xx)xxxxxxحقیقی

xxxxxx(xx)(xx)xxxxxxحقوقی

xxxxxx(xx)(xx)xxxxxxجمع

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

بانک نمونه

مبلغ سوخت شده

سود تقليل يافته پايه هر سهم از تقسيم سود متعلق به سهامداران عادی به ميانگين موزون تعداد سهام عادی در دست سهامداران پس از تعديل تاثير تقليل 

.سهم می باشد ………………  (تقليل يافته)ميانگين موزون تعداد سهام عادی . دهندگی تمامی سهام عادی بالقوه به دست می آيد

ميانگين موزون .  سود پايه هر سهم از تقسيم سود متعلق به سهامداران عادی به ميانگين موزون تعداد سهام عادی در دست سهامداران به دست می آيد

.سهم می باشد ……………… (پايه)تعداد سهام عادی 

طبق بخش پنجم ضوابط )رويدادهايی که در دوره بعد از تاريخ ترازنامه تا تاريخ تاييد صورت های مالی اتفاق افتاده و مستلزم افشا در صورتهای مالی بوده 

:به شرح زير است (ناظر بر حداقل استانداردهای شفافيت و انتشار عمومی اطالعات توسط موسسات اعتباری

13X2 اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 

نوع مشتری

ذخیره 

مطالبات در 

ابتدای سال

هزینه ذخیره 

مطالبات طی 

سال

مبلغ مطالبات
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 بانک نمونه

 های مالیرتهای توضیحی صویادداشت

 2x13اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 

 

 بانک هايریسک تشریح  -63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           :هاي زیر قرار دارددر معرض ریسک بانک

 ریسک اعتباري -

 ریسک نقدینگی -

 ریسک بازار -

 عملیاتیریسک  -

 :باشدگذار به شرح نمودار ذیل میهای مالی تاثيرهای مختلف کسب و کار بانک از ریسکميزان تاثير پذیری بخش

 

 

 

هاي موجود در صنعت بانکداري، وضعیت بانک از نظر ساختار و هاي ریسک، اهم ریسکدر بخش یادداشت

هاي ها بر اقالم صورتهاي انجام شده در خصوص تاثیر هر یک از ریسکهاي مدیریت ریسک و تحلیلشیوه

 شود. مالی بانک افشاء می

بال ) رهنمودهاي مدیریت ریسک صادره از کمیته بالساختار این بخش از گزارشگري بانک با توجه به مجموعه 

II) ( و استانداردهاي بین المللی گزارشگري مالیIFRS.تنظیم گردیده است ) 

ها توسط نکداري و چگونگی مدیریت این ریسکهاي ناشی از مدل فعالیت و عملیات باست ریسکا ضروري

سازد تا ضمن درك نحوه انعکاس معیار ریسک می بانک توصیف شود. این اطالعات استفاده کنندگان را قادر

 .ه و صورت سود و زیان آگاهی یابندتاثیر ریسک بر اقالم ترازنام از ناشی از فعالیت بانک
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 بانک نمونه

 های مالیرتهای توضیحی صویادداشت

 2x13اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 

 لی که هر واحد با آنها مواجه است.هاي اصو ریسکهاي مختلف کسب و کار بخشابطه بین نمودار ر -1-63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 چارچوب مدیریت ریسک -8-2

 

 

  نمودار ساختار مدیریت ریسکچارچوب و  -2-63

 

 

 

 

 

 

ریسک اعتباریکمریسک اعتباریکمریسک اعتباریزیادریسک اعتباریکم

ریسک بازارمتوسطریسک بازارمتوسطریسک بازارمتوسطریسک بازارمتوسط

ریسک نقدینگیمتوسطریسک نقدینگیزیادریسک نقدینگیزیادریسک نقدینگیزیاد

ریسک عملياتیکمریسک عملياتیزیادریسک عملياتیکمریسک عملياتیکم

بانکداري ...بانکداري ...... بانکداري شرکتی بخش بانکداري خرد

بانک نمونه

های مدیریت ریسک بانک است و نيز واحدهای در این بخش واحد اصلی مدیریت ریسک که مسئول توسعه و کنترل سياست

 شود.میو ساختار مدیریت ریسک ترسيم و روابط فيمابين این واحدها افشاء اجرایی درگير در مدیریت ریسک معرفی 
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 بانک نمونه

 های مالیرتهای توضیحی صویادداشت

 2x13اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 

 ریسک اعتباري -3-63 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 تحليل کيفيت اعتباری -7-3-63

      وثایق اخذ شده و کفایت وثایق ، نوع و مبلغ هاگذاریسرمایههای بانک شامل تسهيالت و تعهدات و کيفيت دارایی

     جداول اعتباری در  از منظر ریسک  ( LTV-شده )نسبت مانده تسهيالت اعطایی به ارزش روزآوری شده وثایق اخذ

 ت.نمایش داده شده اس 63-3-7-4 الی  1-7-3-63

 های ذیل بطور کامل پوشش داده شود.شود به نحوی که سرفصلی تشریح میدر این بخش موضوعات مربوط به ریسک اعتبار

 تعریف ریسک اعتباری -1-3-63

 اعتباری هایمشی خط و هاسياست -2-3-63

 اعتباری ریسک مدیریت اجرایی واحدهای -4-3-63

 تعهدات و تسهيالت تصویب برای سازمانی مختلف سطوح اختيارات حدود -4-3-63

 اعتباری ریسک کاهش هایروش -5-3-63

 مشتریان اعتبارسنجی فرآیند -6-3-63
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 بانک نمونه

 های مالیرتهای توضیحی صویادداشت

 2x13اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 

بندی اعتباری بر اساس رتبه هاگذاریسرمایهجدول تحليل کيفيت اعتباری تسهيالت و تعهدات اعطایی و  -1-7-3-63

 داخلی بانک

 

 

 

 

 هاطبقات داراییبر اساس  هاگذاریسرمایهتسهيالت و تعهدات اعطایی و جدول تحليل کيفيت اعتباری  -2-7-3-63

 ها و اعتبار اسنادي ضمانتتعهدات بابت  تسهیالت اعطایی به مشتریان هاتسهیالت اعطایی به بانک 

 13X2 13X1 13X2 13X1 13X2 13X1 

 ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال 

 xx xx xx xx xx xx جاری

  xx xx xx xx xx سررسيد گذشته

  xx xx xx xx xx معوق 

  xx xx xx xx xx مشکوک

 xx xx xx xx xx xx جمع مبلغ ناخالص

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) ذخيره کاهش ارزش

 xx xx xx xx xx xx خالص مبلغ دفتری

 تحلیل کیفیت اعتباري

  
تسهیالت اعطایی 

 هابه بانک

تسهیالت اعطایی به 

 مشتریان
 هاگذاريسرمایه

ا هتعهدات بابت ضمانت

 و اعتبار اسنادي 

  13X2 13X1 13X2 13X1 13X2 13X1 13X2 13X1 

 xx xx xx xx xx xx xx xx ریسک کم -1درجه 

 xx xx xx xx xx xx xx xx ریسک متوسط -2درجه 

 xx xx xx xx xx xx xx xx ریسک زیاد -3درجه 

 xx xx xx xx xx xx xx xx درآستانه سوخت شدن -4درجه 

 xx xx xx xx xx xx xx xx ناخالصجمع مبلغ 

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) ذخيره کاهش ارزش

 xx xx xx xx xx xx xx xx خالص مبلغ دفتری

باشد.می نظير انواع سهام شامل هر نوع اواق بهادار با ویژگی حقوق مالکيتها گذاریسرمایه*    

اء بندی و افشبندی داخلی، طبقهبر اساس درجات حاصل از سيستم رتبه هاگذاریسرمایهدر این جدول مانده تسهيالت و 

 شود. در صورت عدم وجود سيستم رتبه بندی داخلی موضوع باید افشاء شود. می
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 بانک نمونه

 های مالیرتهای توضیحی صویادداشت

 2x13اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 

 اوراق مشارکت و نظایر آنکيفيت اعتباری   -3-7-3-63

 تحليل کيفيت اعتباری

  13x2 13x1 

 ميليون ریال ميليون ریال 

   و اسناد خزانه دولتاوراق دولتی 

 xx xx طرح

 xx xx شرکت

.. xx xx 

  xx xx 

   هاي دولتی اوراق شرکت

 xx xx طرح

 xx xx شرکت

.. xx xx 

  xx xx 

   هاي غیردولتی اوراق  شرکت

 xx xx طرح

 xx xx شرکت

.. xx xx 

  xx xx 

 xx xx 
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 بانک نمونه

 های مالیرتهای توضیحی صویادداشت

 2x13اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 

 اعتباریشده از مشتریان اخذوثایق بلغ منوع و   -4-7-3-63

 13x2  13x1  انواع اصلی وثایق             

 ميليون ريال  ميليون ريال  

     اعطایی به مشتریان حقیقیتسهیالت 

 xx  xx  نقد

 xx  xx  اوراق مشارکت/ صکوک

 xx  xx  اوراق سهام سریع المعامله

 xx  xx  اوراق سهام غيربورسی

 xx  xx  سپرده

 xx  xx  امالک و مستغالت

 xx  xx  کارخانه و تجهيزات

 xx  xx  ضمانتنامه

 xx  xx  چک

 xx  xx  سفته

 xx  xx  االجراقرارداد الزم

...  xx  xx 

     اعطایی به مشتریان حقوقی تسهیالت

 xx  xx  نقد

 xx  xx  اوراق مشارکت/ صکوک

 xx  xx  اوراق سهام سریع المعامله

 xx  xx  اوراق سهام غيربورسی

 xx  xx  سپرده

 xx  xx  امالک و مستغالت

 xx  xx  کارخانه و تجهيزات

 xx  xx  ضمانتنامه

 xx  xx  چک

 xx  xx  سفته

 xx  xx  االجراقرارداد الزم

...  xx  xx 

  xx  xx 

 

 باشد.می کارشناس بانک گزارش کتبیبر اساس  ارزش ترهينی وثایق ،مبلغ ذکر شده *
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 بانک نمونه

 های مالیرتهای توضیحی صویادداشت

 2x13اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 

 شده وثایق یآورروز ( به ارزش نقدبت مانده تسهيالت )به کسر ذخایرمانده تسهيالت بر اساس نس -5-7-3-63

 13x2  13x1  شرح                       

 ميليون ریال  ميليون ریال  

     اعطایی به بانک ها تسهیالت

 xx  xx  درصد 50کمتر از 

 xx  xx  70تا  51

 xx  xx  90تا  71

 xx  xx  100تا  91

 xx  xx  درصد 100التر از با

     اعطایی به مشتریان حقیقی تسهیالت

 xx  xx  درصد 50کمتر از 

 xx  xx  70تا  51

 xx  xx  90تا  71

 xx  xx  100تا  91

 xx  xx  درصد 100التر از با

     اعطایی به مشتریان حقوقی تسهیالت

 xx  xx  درصد 50کمتر از 

 xx  xx  70تا  51

 xx  xx  90تا  71

 xx  xx  100تا  91

 xx  xx  درصد 100التر از با

  xx  xx 
 

ر شده در بخشنامه وثایق و با در نظر گرفتن ضرایب نقدشوندگی ذک روزآوری شده ارزش ترهينی ،*مبلغ مورد نظر در محاسبات

 گيری می باشد.ها و ذخيرهیطبقه بندی دارای

 

تمرکز ریسک اعتباری - 8-3-63

های داخل و خارج تصادی، بخشهای اقتوزیع ریسک اعتباری از منظر بخش در این بخش سياست بانک در خصوص

 63-3-8-2الی  63-8-8-1ها به شرح جداولو نتایج حاصل از اعمال این سياستشود انواع عقود بيان می کشور و

  .شودارائه می
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 بانک نمونه

 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

 2x13اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 
 

 

  آن رزیها و تمرکز درون یا برون متوزیع بخش اقتصادی تسهيالت و سرمایه گذاریجدول  -1-8-3-63

 

 هاگذاريسرمایه تسهیالت اعطایی   
 هاتعهدات بابت ضمانت

 و اعتبار اسنادي 

  13x2 13x1 13x2 13x1 13x2 13x1 

  
ميليون 

 ریال

ميليون 

 ریال

ميليون 

 ریال

ميليون 

 ریال

 ميليون

 ریال 

ميليون 

 ریال

 xx xx xx xx xx xx  مبلغ دفتری

        هاي اقتصاديتعهدات بر اساس بخش میزان تسهیالت/

 xx xx xx xx xx xx 1-1-8-3-63 صنعت

 xx xx xx xx xx xx  مسکن

 xx xx xx xx xx xx  بازرگانی

 xx xx xx xx xx xx  خدمات 

 xx xx xx xx xx xx  کشاورزی

 xx xx xx xx xx xx  هابانک

...   xx xx xx xx xx xx 

    xx xx xx xx xx xx 

        میزان تسهیالت /تعهدات بر اساس داخل و خارج از کشور

 xx xx xx xx xx xx  داخل کشور

 xx xx xx xx xx xx  خارج  کشور

    xx xx xx xx xx xx 
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 بانک نمونه

 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

 2x13اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 
 

 

  :ها بر اساس نوع صنعت به شرح زیر استگذاری، تعهدات و سرمایهيالتتسه یعتوز -1-1-8-3-63

 13x2   13x1     شرح     

 ميليون ریال   ميليون ریال     

 تتسهیال
          

 xx   xx     خودرو و قطعات

 xx   xx     و فلزی صنایع معدنی

 xx   xx     های نفتیایع پتروشيمی، شيميایی و فرآوردهصن

 xx   xx     غذایی و دارویی

 xx   xx     انرژی

 xx   xx     پيمانکاری

 xx   xx     مخابرات، رایانه و صنایع وابسته

 xx   xx     گری مالیاسطهو

 xx   xx     سایر

            هاگذاريسرمایه

 xx   xx     خودرو و قطعات

 xx   xx     صنایع معدنی و فلزی

 xx   xx     های نفتیایع پتروشيمی، شيميایی و فرآوردهصن

 xx   xx     غذایی و دارویی

 xx   xx     انرژی

 xx   xx     پيمانکاری

 xx   xx     مخابرات، رایانه و صنایع وابسته

 xx   xx     گری مالیواسطه

 xx   xx     سایر

 تعهدات 
          

 xx   xx     خودرو و قطعات

 xx   xx     صنایع معدنی و فلزی

 xx   xx     های نفتیایع پتروشيمی، شيميایی و فرآوردهصن

 xx   xx     غذایی و دارویی

 xx   xx     انرژی

 xx   xx     پيمانکاری

 xx   xx     وابستهخابرات، رایانه و صنایع م

 xx   xx     ری مالیگواسطه

 xx   xx     سایر

 xx   xx     جمع
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 بانک نمونه

 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

 2x13اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 
 

 ای و نوع مشتریت بر اساس عقود مشارکتی و مبادلهتسهيالجدول توزیع  -2-8-3-63

 

 مانده تسهیالت در پایان دوره  تسهیالت اعطایی طی دوره    

 لکنسبت به   مبلغ   نسبت به کل  مبلغ        

 درصد  ميليون ریال  درصد  ميليون ریال    

 ایعقود مبادله
 xx  xx  xx  xx  مشتریان حقيقی 

 xx  xx  xx  xx  مشتریان حقوقی  

 عقود مشارکتی
 xx  xx  xx  xx  مشتریان حقيقی 

 xx  xx  xx  xx  مشتریان حقوقی  

 

 

 

 غيرجاری تسهيالت مدیریت نحوه - 9-3-63

 

 

 

 

 

 

 

 

های جاری و همچنين سياستهای بانک اعم از بازدارندگی و پيگيری در زمينه مدیریت تسهيالت غيردر این بخش سياست

 شود. می تکميل 63-3-9-2الی  63-3-9-1و جداول  افشاءها شيوه نقد نمودن آنها و ک داراییخود در تملي
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 بانک نمونه

 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

 2x13اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 
 

  جاریجدول گردش تسهيالت غير -1-9-3-63

 13x2   13x1       شرح        

 ميليون ریال  ميليون ریال  

 xx  xx  جاري در ابتداي سالتسهیالت غیرمانده 

 xx  xx  جاری در طی سالانتقال یافته به غير

     جاري تسویه شده طی سال یالت غیرتسه

 (xx)  (xx)  وصول نقدی

 (xx)  (xx)  وصول شده با تمليک دارایی

 (xx)  (xx)  تسویه با تسهيالت جدید

 (xx)  (xx)  استمهال

 (xx)  (xx)  سوخت شده

 (xx)  (xx)  انتقال دین

 (xx)  (xx)  بخشش جرائم

.....................  (xx)  (xx) 

.....................  (xx)  (xx) 

 xx  xx  جاري در پایان سالتسهیالت غیرمانده 

 

    های اقتصادیجاری بر اساس بخشتوزیع تسهيالت غير -2-9-3-63

   
جاري تسهیالت مانده غیر

 اعطایی
 

ذخیره خاص مطالبات 

 مشکوك الوصول    
 

خالص تسهیالت و 

 جاريمطالبات غیر

    13x2   13x1  13x2   13x1  13x2   13x1 

 ميليون ریال   ميليون ریال   ميليون ریال   ميليون ریال   ميليون ریال   ميليون ریال    

              يجارتوزیع بخشی تسهیالت غیر

 xx  xx  (xx)  (xx)  xx  xx   صنعت

 xx  xx  (xx)  (xx)  xx  xx   مسکن

 xx  xx  (xx)  (xx)  xx  xx   بازرگانی

 xx  xx  (xx)  (xx)  xx  xx   خدمات 

 xx  xx  (xx)  (xx)  xx  xx   کشاورزی

 xx  xx  (xx)  (xx)  xx  xx   هابانک

...    xx  xx  (xx)  (xx)  xx  xx 

 xx  xx  (xx)  (xx)  xx  xx    جمع 
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 بانک نمونه

 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

 2x13اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 
 

  های تمليکیمانده دارایی -3-9-3-63

 13x2   13x1  شرح      

 ميليون ریال  ميليون ریال  

 xx  xx  اموال منقول

 xx  xx  امالک و مستغالت مسکونی

 xx  xx  تجاری اداری/امالک و مستغالت 

 xx  xx  کارخانه و تجهيزات

 xx  xx  هاگذاریسرمایه

 xx  xx  اوراق بدهی

...........................  xx  xx 

  xx  xx 

 

 

  اعتباری ریسک پوشش برای الزم سرمایه ميزان  -10-3-63

 باشد. محاسبات این ميزانهای بانک مبلغ ............. ميليون ریال میییميزان سرمایه الزم برای پوشش ریسک اعتباری دارا

 ارائه شده است. 63-3-10-1سرمایه در جدول 

 

  اعتباری ریسک پوشش برای الزم سرمایه جدول محاسبه ميزان -1-10-3-63

 

 

 

 

درصد بيان  8ی با هدف دستيابی کفایت سرمایه های اعتبارجدول مصرف سرمایه برای پوشش ریسکدر این 

 سرمایه اختصاص یافته(  = %8شود.)ميزان ریسک * می
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 بانک نمونه

 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

 2x13اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 
 

 

 نوع دارايي

13x2 

 ها و تعهداتيداراي
ضريب 

 ريسک

ميزان 

 ريسک

سرمايه 

 يافتهاختصاص

 ريالميليون  ميليون ريال درصد ميليون ريال  

 xx 20 xx xx و ساير موسسات اعتباري هابانكساير مطالبات از 

 xx 100 xx xx دولتياوراق مشاركت غير

 xx 100 xx xx گذاري در سهامسرمايه

 xx 100 xx xx هاي دريافتنيحساب

 xx 50 xx xx تسهيالت اجاره به شرط تمليك و تسهيالت مسکن 

 xx 100 xx xx ساير تسهيالت اعطايي و مطالبات

 xx 100 xx xx هايساير داراي

 xx 100 xx xx (%50دولتي ) مشمول ضريب ت بخش غيرتضمين اوراق مشارك

 xx 100 xx xx (%20شده )مشمول ضريب تبديل هاي صادرنامهتعهدات بابت ضمانت

 xx 100 xx xx (%20شده )مشمول ضريب تبديل عهدات بابت اعتبارات اسنادي صادرت

 xx   xx xx جمع 

 

 

                                                                                                        ریسک نقدینگی              -4-63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ر کامل های ذیل بطوشود به نحوی که سرفصلدر این بخش موارد توضيحی و کمی مرتبط با ریسک نقدینگی تشریح می

 .داده شود پوشش

 تعریف ریسک نقدینگی -1-4-63

 نقدینگی ریسک مدیریت هایمشی خط و هاسياست -2-4-63

 نقدینگی ریسک مدیریت اجرایی واحدهای -3-4-63

 نقدینگی )شامل مبانی و مفروضات( ریسک سنجش روش -4-4-63

 نقدینگی ریسک پایش و کنترل سازوکارهای -5-4-63
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 بانک نمونه

 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

 2x13اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 
 

         نقدینگیذخایر  -1-5-4-63

 :دهدجدول زیر ترکيب ذخایر نقدینگی بانک را نشان می

  شرح        
 13x2  13x1 

 ميليون ریال  ميليون ریال  

 xx  xx  مانده نزد بانک مرکزی

 xx  xx  هانقد و مانده نزد سایر بانک

 xx  xx  منتشر شده توسط دولت اوراق

............  xx  xx 

..............  xx  xx 

.............  xx  xx 

  xx  xx 

 

 های نقدینگیجدول نسبت -2-5-4-63

  

 
 پایان دوره حداقل طی دوره حداکثر طی دوره میانگین دوره ابتداي سال

 درصد درصد درصد درصد درصد  

 هایی نقد و معادل نقد به کل داراییدارا
 xx xx xx xx xx 

 هامعادل نقد به کل سپردهایی نقد و دار
 xx xx xx xx xx 

 *ها به کل سپرده یهای نقدخالص دارایی
 xx xx xx xx xx 

 هاتسهيالت به کل سپرده
 xx xx xx xx xx 

 ساله و باالترهای یکهت به سپردتسهيال
 xx xx xx xx xx 

 *ها *های فرار به کل سپردهسپرده
 xx xx xx xx xx 

       

 
   

 .باشدنقد و معادل نقد عبارتست از موجودی نقد، اوراق مشارکت و مشابه آن که دارای بازار معامله نقدی فعال می -

ده سپر گذاری که دارای بازار فعال معامله نقدی هستند منهایز نقد و معادل نقد، اوراق سرمایههای نقدی عبارتست ادارایی خالص *

 شوند.ماه بعد سررسيد می یکها و تعهداتی که تا یافته، سایر استقراضانتشار ها، اوراق بدهیبانک

 و پس انداز و ..... یسپرده قرض الحسنه جار يرندارند نظ یقرارداد يدباشد که سررسیم ییهافرار شامل سپرده یهاسپرده **
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 بانک نمونه

 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

 2x13اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 
 

     ها و بدهی هاتحليل سررسيد دارایی -3-5-4-63

شان نرود مطالبه و یا تسویه شوند که احتمال می تاریخیبر اساس  را بانکمالی  هایو بدهی هاجدول زیر سررسيد دارایی

 .دهدمی

   13X2  

 مبلغ دفتری  
کمتر از یک 

 ماه

 3الی  1بين 

 ماه

ماه الی  3بين 

 سال 1
 سال 5باالتر از  سال  5الی  1

بدون سررسيد 

 مشخص

 ميليون ریال  ميليون ریال  ميليون ریال  ميليون ریال  ميليون ریال  ميليون ریال  ميليون ریال  

        هادارایی

  xx xx xx xx xx xx موجودی نقد 

  xx xx xx xx xx xx و سایر موسسات اعتباری هامطالبات از بانک

 xx xx xx xx xx xx xx مطالبات از دولت

 xx xx xx xx xx xx xx تسهيالت اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی

 xx xx xx xx xx xx xx دولتیت اعطایی و مطالبات از اشخاص غيرتسهيال

 xx xx xx xx xx xx xx در سهام و سایر اوراق بهادارسرمایه گذاری 

 xx xx xx xx xx xx xx های فرعی و وابستهمطالبات از شرکت

 xx xx xx xx xx xx xx های دریافتنیسایر حساب

 xx       مشهودهای ثابت دارایی

 xx       مشهودای ناهدارایی

 xx xx xx xx xx xx xx سپرده قانونی

 xx xx xx xx xx xx xx هاسایر دارایی

  xx xx xx xx xx xx xx 

        هابدهی

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) ها و سایر موسسات اعتباریبدهی به بانک

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) های مشتریانسپرده

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) سود سهام پرداختنی

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) اوراق بدهی

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) ذخيره ماليات عملکرد

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) هاذخایر و سایر بدهی

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان ذخيره مزایای

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) دارگذاری مدتسپرده های سرمایه

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) دارگذاری مدتهای سرمایهسود پرداختنی سپرده

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) ها جمع بدهی

 (xx)           (xx) جمع حقوق صاحبان سهام

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) ق صاحبان سهامها و حقوجمع بدهی

 xx (xx) xx (xx) xx xx  شکاف

 xx xx (xx) xx (xx) (xx)  شکاف انباشته

 ٪xx٪ (xx٪) xx٪ (xx٪) xx٪ xx  نسبت شکاف به سرمایه پایه

 xx٪ xx٪ (xx٪) xx٪ (xx٪) (xx٪)  انباشته به سرمایه پایه نسبت شکاف
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 بانک نمونه

 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

 2x13اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 
 

   13X1  

 مبلغ دفتری  
کمتر از یک 

 ماه

 3الی  1بين 

 ماه

ماه الی  3بين 

 سال 1
 سال 5باالتر از  سال  5الی  1

بدون سررسيد 

 مشخص

 ميليون ریال  ميليون ریال  ميليون ریال  ميليون ریال  ميليون ریال  ميليون ریال  ميليون ریال  

        هادارایی

  xx xx xx xx xx xx موجودی نقد 

  xx xx xx xx xx xx و سایر موسسات اعتباری هامطالبات از بانک

 xx xx xx xx xx xx xx مطالبات از دولت

 xx xx xx xx xx xx xx تسهيالت اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی

 xx xx xx xx xx xx xx دولتیاشخاص غيرت اعطایی و مطالبات از تسهيال

 xx xx xx xx xx xx xx در سهام و سایر اوراق بهادارگذاری سرمایه

 xx xx xx xx xx xx xx های فرعی و وابستهمطالبات از شرکت

 xx xx xx xx xx xx xx های دریافتنیسایر حساب

 xx       های ثابت مشهوددارایی

 xx       مشهودای ناهدارایی

 xx xx xx xx xx xx xx سپرده قانونی

 xx xx xx xx xx xx xx هاسایر دارایی

  xx xx xx xx xx xx xx 

        بدهی ها

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) ها و سایر موسسات اعتباریبدهی به بانک

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) های مشتریانسپرده

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) پرداختنیسود سهام 

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) اوراق بدهی

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) ذخيره ماليات عملکرد

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) هاذخایر و سایر بدهی

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) ذخيره مزایای پایان خدمت و تعهدات بازنشستگی کارکنان

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) دارگذاری مدتهای سرمایهسپرده

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) دارگذاری مدتهای سرمایهسود پرداختنی سپرده

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) ها جمع بدهی

 (xx)           (xx) جمع حقوق صاحبان سهام

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) ق صاحبان سهامها و حقوجمع بدهی

 xx (xx) xx (xx) xx xx  شکاف

 xx xx (xx) xx (xx) (xx)  شکاف انباشته

 ٪xx٪ (xx٪) xx٪ (xx٪) xx٪ xx  نسبت شکاف به سرمایه پایه

 xx٪ xx٪ (xx٪) xx٪ (xx٪) (xx٪)  نسبت شکاف انباشته به سرمایه پایه
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 بانک نمونه

 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

 2x13اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 
 

 

 های مالیتحليل سررسيد قراردادی بدهی -4-5-4-63

 .دهدشده در قرارداد نشان میهای مالی را بر اساس سررسيد قيدجدول زیر سررسيد بدهی -4-5-4-63- 1

 13x2 

 مبلغ دفتري  
کمتر از یک 

 ماه

 3الی  1بین 

 ماه

ماه  3بین 

 سال 1الی 

  5الی  1

 سال

 5باالتر از 

 سال

بدون سررسید 

 مشخص

 ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال 

        هابدهی

ها و سایر موسسات بدهی به بانک

 اعتباری
(xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) 

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) های مشتریانسپرده

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) اوراق بدهی

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) دارگذاری مدتسرمایههای سپرده

های سود پرداختنی سپرده

 دارگذاری مدتسرمایه
(xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) 

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) جمع 

        

 13x1  

 مبلغ دفتري 
کمتر از یک 

 ماه

 3الی  1بین 

 ماه

ماه  3بین 

 سال 1الی 

  5الی  1

 سال

 5باالتر از 

 سال

بدون سررسید 

 مشخص

 ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال 

        هابدهی

و سایر موسسات ها بدهی به بانک

 اعتباری
(xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) 

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) های مشتریانسپرده

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) اوراق بدهی

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) دارگذاری مدتهای سرمایهسپرده 

های سود پرداختنی سپرده

 دارگذاری مدتسرمایه
(xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) 

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) جمع 
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 بانک نمونه

 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

 2x13اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 
 

 

 دهد.شده در قرارداد نشان میمالی ارزی را بر اساس سررسيد قيدهای جدول زیر سررسيد بدهی -4-5-4-63- 2

 

   13x2 

  
مبلغ 

 دفتري

کمتر از 

 یک ماه

الی  1بین 

 ماه 3

ماه  3بین 

 سال 1الی 

  5الی  1

 سال

 5باالتر از 

 سال

بدون سررسید 

 مشخص

 ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال 

        هابدهی

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) ها و سایر موسسات اعتباریبدهی به بانک

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) های مشتریانسپرده

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) اوراق بدهی

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) دارگذاری مدتهای سرمایهسپرده

گذاری های سرمایهسود پرداختنی سپرده

 مدت دار
(xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) 

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) جمع 

        

   13x1  

 
مبلغ 

 دفتري

کمتر از 

 یک ماه

الی  1بین 

 ماه 3

ماه  3بین 

 سال 1الی 

  5الی  1

 سال

 5باالتر از 

 سال

بدون سررسید 

 مشخص

 ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال 

        هابدهی

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) ها و سایر موسسات اعتباریبدهی به بانک

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) مشتریان هایسپرده

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) اوراق بدهی

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) دارهای سرمایه گذاری مدتسپرده 

گذاری های سرمایهسود پرداختنی سپرده

 مدت دار
(xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) 

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) جمع 
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 بانک نمونه

 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

 2x13اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 
 

 

 آزمون تنش کفایت نقدینگی() بحران با مقابله برنامه -6-4-63

 

 

 

 ریسک بازار -5-63

 

 

 

 

 

   های دارای بازارگذاریسرمایهسایر گذاری در سهام و تحليل ارزش در معرض خطر سرمایه -4-5-63

سنجش ریسک بازار منتخب بانک( و درصد تغيير احتمالی حاصل از آن در ارزش های با توجه به روش ......... )روش / روش

ار در جدول زیر باز قيمت های دارایگذاریگذاری در سهام و سایر سرمایهبازار، ميزان ارزش در معرض خطر برای سرمایه

 ارائه شده است:

 گذارينوع سرمایه

 13x2  13x1 

 

تغيير 

احتمالي در 

 قيمت بازار 

 
تاثير در سود 

 و زيان
 

تغيير 

احتمالي در 

 قيمت بازار

 
تاثير در سود 

 و زيان

 ميليون ريال  درصد  ميليون ريال  درصد  

 (xx)  (x- و x+)  xx  (x- و x+)  گذاري در سهام سريع المعامله سرمايه

 xx  (x- و x+)  (xx)  (x- و x+)  ها )با ذكر عنوان(گذاريساير سرمايه

های نقدینگی )حاصل از نظر خبرگان و یا مستند به شواهد تاریخی این آزمون جهت بررسی توان مقابله بانک با تکانه

شاء را اف سازیها و نتایج حاصل از شبيههای احتياطی خود را برای مقابله با این بحرانبانک( است. بانک باید برنامه

 نماید. الزم است به همراه ارائه نتایج آزمون، روش و مفروضات آن نيز افشاء شود.

 های ذیل بطور کامل پوششدر این بخش موارد توضيحی و کمی مرتبط با ریسک بازار تشریح می شود به نحوی که سرفصل

 .شود داده

 تعریف ریسک بازار -1-5-63

 ریسک بازار مدیریت اجرایی واحدهای -2-5-63

 بازار ریسک سنجش روش -3-5-63
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 بانک نمونه

 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

 2x13اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 
 

   تحليل ارزش در معرض خطر نرخ ارز -5-5-63

 :است یرسال به شرح ز یاندر پا یها و تعهدات ارزیها و بدهییداراوضعيت 

 

 
دالر 

 آمریکا
 یورو

پوند 

 انگلستان

درهم 

 تاامار
...... 

 xx xx xx xx xx موجودی نقد  

 xx xx xx xx xx و سایر موسسات اعتباری هااز بانک مطالبات 

 xx xx xx xx xx مطالبات از دولت 

 xx xx xx xx xx تسهيالت اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی  

 xx xx xx xx xx گذاری در سهام و سایر اوراق بهادارسرمایه  

 xx xx xx xx xx های فرعی و وابستهمطالبات از شرکت 

 xx xx xx xx xx های دریافتنیسایر حساب 

 xx xx xx xx xx های ثابت مشهوددارایی  

 xx xx xx xx xx مشهودهای نادارایی  

 xx xx xx xx xx سپرده قانونی 

 xx xx xx xx xx هاسایر دارایی 

 xx xx xx xx xx های ارزیجمع دارایی 

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) ها و سایر موسسات اعتباریبدهی به بانک 

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) سپرده های مشتریان 

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) سود سهام پرداختنی 

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) اوراق بدهی 

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) ذخيره ماليات عملکرد 

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) هاذخایر و سایر بدهی 

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) دارگذاری مدتهای سرمایهسپرده  

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) و حقوق سپرده گذاران ارزیها جمع بدهی 

 29/12/13x2 xx (xx) xx (xx) xxها( در تاریخ ها )بدهیخالص دارایی 

 xx (xx) xx (xx) xx معادل ریالی وضعيت باز ارزی 

 xx (xx) xx (xx) xx نسبت به سرمایه پایه درصد وضعيت باز ارزی 

 29/12/13x1 xx (xx) xx (xx) xxها( در تاریخ ها )بدهیخالص دارایی 

 xx xx xx xx xx تعهدات بابت  اعتبارات اسنادی گشایش یافته 

 xx xx xx xx xx های صادرهنامهتعهدات بابت ضمانت 

 
 xx xx xx xx xx ملی تعهدات بابت مبالغ دریافتی از صندوق توسعه
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 بانک نمونه

 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

 2x13اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 
 

 

های سنجش ریسک بازار منتخب بانک( و درصد تغيير احتمالی حاصل از آن در نرخ با توجه به روش ......... )روش / روش

ازار در جدول زیر بقيمت های دارای گذاریگذاری در سهام و سایر سرمایهارز، ميزان ارزش در معرض خطر برای سرمایه

 ارائه شده است:

 ارزنوع 

 13x2  13x1 

 

تغيير 

احتمالي در 

 قيمت بازار 

 

تاثير در 

سود و 

 زيان

 

تغيير 

احتمالي در 

 قيمت بازار

 
تاثير در 

 سود و زيان

 ميليون ريال  درصد  ميليون ريال  درصد  

 xx  (x- و x+)  xx  (x- و x+)  دالر آمريکا

 xx  (x- و x+)  (xx)  (x- و x+)  يورو

 (xx)  (x- و x+)  xx  (x- و x+)  پوند انگلستان

 xx  (x- و x+)  xx  (x- و x+)  تادرهم امار

 (xx)  (x- و x+)  xx  (x- و x+)  ين ژاپن

.........................  (+x و -x)  (xx)  (+x و -x)  xx 

 

 

 بازار ریسک پوشش برای نياز مورد سرمایه ميزان -6-5-63

 روش اندازه گیري

مجموع ذخيره   ریسک ارز  ریسک سهام 

سرمايه براي 

  ريسک بازار
ارزش در 

 معرض خطر
 

ذخيره 

 سرمايه الزم
 

ارزش در 

 معرض خطر
 

ذخيره 

 سرمايه الزم
 

 ميليون ريال  ميليون ريال  ميليون ريال  ميليون ريال  ميليون ريال  

 xx  xx  xx  xx  xx  سازي تاريخيمدل شبيه

 xx  xx  xx  xx  xx  * هاساير روش

 

 کارلومونت یساز يهشب يرکه مورد استفاده بانک است نظ ییهاروش یر* سا
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 بانک نمونه

 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

 2x13اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 
 

 

 های حساس به نرخ سودها و بدهیتحليل شکاف بين دارایی -7-5-63

   13X2  

  
مبلغ 

 دفتری

کمتر از 

 یک ماه

الی  1بين 

 ماه 3

ماه الی  3بين 

 سال 1

  5الی  1

 سال

 5باالتر از 

 سال

غير حساس 

 به نرخ

 ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال 

        داراییها

 xx xx     xx موجودی نقد 

 xx xx xx xx xx xx xx سایر موسسات اعتباریها و مطالبات از بانک

 xx xx xx xx xx xx xx مطالبات از دولت

 xx xx xx xx xx xx xx تسهيالت اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی

 xx xx xx xx xx xx xx دولتیغيرتسهيالت اعطایی و مطالبات از اشخاص 

 xx xx xx xx xx xx xx سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار

 xx xx xx xx xx xx xx های فرعی و وابستهمطالبات از شرکت

 xx       های دریافتنیسایر حساب

 xx       دارایيهای ثابت مشهود

 xx       مشهوددارایيهای نا

 xx xx xx xx xx xx xx سپرده قانونی

 xx       هاسایر دارایی

  xx xx xx xx xx xx xx 

        هابدهی

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) ها و سایر موسسات اعتباریکبدهی به بان

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) های مشتریانسپرده

 (xx)      (xx) سود سهام پرداختنی

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) اوراق بدهی

 (xx)       ذخيره ماليات عملکرد

 (xx)       هاسایر بدهیذخایر و 

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) دارهای سرمایه گذاری مدتسپرده

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) اردختنی سپرده های سرمایه گذاری مدتسود پردا

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) ها جمع بدهی

 (xx)           (xx) جمع حقوق صاحبان سهام

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) ها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهی

 xx (xx) xx (xx) xx xx  شکاف

 xx xx (xx) xx (xx) (xx)  شکاف انباشته

 

دی بنها، لحاظ کردن عامل نرخ سود در کنار طبقه ها و بدهیتفاوت این جدول با جدول تحليل شکاف سررسيد زمانی بين دارایی 

 باشد.ها میها و بدهیسررسيدی دارایی
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 بانک نمونه

 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

 2x13اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 
 

 

 

   13X1  

  
مبلغ 

 دفتری

کمتر از 

 یک ماه

الی  1بين 

 ماه 3

ماه الی  3بين 

 سال 1

  5الی  1

 سال

 5باالتر از 

 سال

غير حساس 

 به نرخ

 ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال 

        داراییها

 xx xx     xx موجودی نقد 

 xx xx xx xx xx xx xx ها و سایر موسسات اعتباریمطالبات از بانک

 xx xx xx xx xx xx xx مطالبات از دولت

 xx xx xx xx xx xx xx تسهيالت اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی

 xx xx xx xx xx xx xx دولتیغيرتسهيالت اعطایی و مطالبات از اشخاص 

 xx xx xx xx xx xx xx سرمایه گذاری در سهام و سایر اوراق بهادار

 xx xx xx xx xx xx xx های فرعی و وابستهمطالبات از شرکت

 xx       سایر حسابهای دریافتنی

 xx       دارایيهای ثابت مشهود

 xx       نا مشهود دارایيهای

 xx xx xx xx xx xx xx سپرده قانونی

 xx       سایر دارایيها

  xx xx xx xx xx xx xx 

        بدهی ها

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) بدهی به بانکها و سایر موسسات اعتباری

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) سپرده های مشتریان

 (xx)      (xx) پرداختنیسود سهام 

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) اوراق بدهی

 (xx)       ذخيره ماليات عملکرد

 (xx)       ذخایر و سایر بدهيها

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) سپرده های سرمایه گذاری مدت دار

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) اردختنی سپرده های سرمایه گذاری مدتسود پردا

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) جمع بدهی ها 

 (xx)           (xx) جمع حقوق صاحبان سهام

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

 xx (xx) xx (xx) xx xx  شکاف

 xx xx (xx) xx (xx) (xx)  شکاف انباشته

94



 بانک نمونه

 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

 2x13اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 
 

 

 ریسک عملیاتی  -6-63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملياتی ریسک پوشش برای الزم سرمایه ميزان -7-6-63

سرمایه در معرض خطر این ریسک به شرح جدول ذیل با توجه به روش مورد عمل بانک در سنجش ریسک عملياتی 

 :باشدمی

  روش اندازه گيري

سرمايه در 

معرض ريسک 

 عملياتي

 ميليون ريال  

 xx  روش شاخص پايه 

 xx  روش استاندارد

 xx  روش پيشرفته

 

 

ل مهای ذیل بطور کابه نحوی که سرفصل شودتبط با ریسک عملياتی تشرح میدر این بخش موارد توضيحی و کمی مر

 .پوشش داده شود

 تعریف ریسک عملياتی -1-6-63

 ریسک عملياتی مدیریت اجرایی واحدهای -2-6-63

 انسانی سهوی و عمدی خطاهای وقوع از گيرانهپيش تدابير -3-6-63

 بحران با مقابله تمهيدات -4-6-63

 عملياتی ریسک سنجش روش -5-6-63

 عملياتی ریسک پایش و کنترل سازوکارهای -6-6-63
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 بانک نمونه

 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

 2x13اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 
 

 مدیریت سرمایه -7-63

 سرمایه پایه -1-7-63

 باشد.مبلغ ............... ميلون ریال می 29/12/2X13 سرمایه پایه بانک در پایان سال مالی منتهی به 

 13x2   13x1  شرح

 ميليون ريال  ميليون ريال  

     الف ( سرمايه اصلي

سرمايه به كسر سرمايه تامين شده از محل مازاد تجديد 

 ارزيابي
 xx  xx 

 xx  xx  اندوخته قانوني

 xx  xx  هاساير اندوخته

 xx  xx  صرف سهام

 xx  xx  سود )زيان(  انباشته

 (xx)  (xx)  سهام خزانه

  xx  xx 

     ب ( سرمايه تکميلي

 xx  xx  گذاري هاذخيره عمومي مطالبات و سرمايه

 xx  xx  هاي ثابتمازاد تجديد ارزيابي دارايي

 xx  xx  اندوخته ناشي از تجديد ارزيابي سهام

  xx  xx 

 (xx)  (xx)  تکميلي به سرمايه اصليكسر ميشود فزوني سرمايه 

 xx  xx  سرمايه تکميلي

 xx  xx  سرمايه پايه قبل از کسور

     ج ( کسور از سرمايه پايه

 (xx)  (xx)  ها و موسسات اعتباري فرعيگذاري در بانكسرمايه

 (xx)  (xx)  ها و موسسات اعتباري ذاري در ساير بانكگسرمايه

  (xx)  (xx) 

 xx  xx  سرمايه پايه

 

.به تایيد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران رسيده است .....مبلغ سرمایه پایه و نسبت کفایت سرمایه در تاریخ ..
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 بانک نمونه

 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

 2x13اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 
 

 

 تخصيص سرمایه  -2-7-63

  باشد.ون ریال میلي............... ميمبلغ  29/12/2X13 در پایان سال مالی منتهی به  های موزون شده به ریسک بانکجمع دارایی

 شرح 

 13X2 13X1 

 ها و تعهداتيداراي
ضريب 

 ريسک

ي ها و تعهدات تعديل داراي

 شده بر حسب ريسک

ها و يداراي

 تعهدات

ضريب 

 ريسک

ي ها و تعهدات تعديل داراي

 شده بر حسب ريسک

 ميليون ريال درصد ميليون ريال ميليون ريال درصد ميليون ريال  

  xx -  xx  xx -  xx موجودي نقد

  xx -  xx  xx -  xx سپرده قانوني

  xx -  xx  xx -  xx مطالبات از بانك مركزي

 xx 20 xx xx 20 xx و ساير موسسات اعتباري هامطالبات از بانك

 xx - xx xx - xx مطالبات از دولت

   xx -  xx  xx -  xx اوراق مشاركت دولتي

 xx 100 xx xx 100 xx دولتيمشاركت غيراوراق 

 xx 100 xx xx 100 xx گذاري در سهامسرمايه

 xx 100 xx xx 100 xx هاي دريافتنيحساب

 xx 50 xx xx 50 xx وام ها و تسهيالت اجاره به شرط تمليك و تسهيالت مسکن

 xx 100 xx xx 100 xx ساير وامها و تسهيالت پرداختي و مطالبات

 xx 100 xx xx 100 xx دارايي هاي ثابت و سرقفليخالص 

 xx 100 xx xx 100 xx هايساير داراي

 xx 100 xx xx 100 xx (٪50تضمين اوراق مشاركت بخش غير دولتي )مشمول ضريب

 xx 100 xx xx 100 xx (%20هاي صادر شده )مشمول ضريب تبديلنامهتعهدات بابت ضمانت

 xx 100 xx xx 100 xx (%20دي صادر شده )مشمول ضريب تبديلتعهدات بابت اعتبارات اسنا

 xx    xx    جمع دارايي ها و تعهدات موزون شده بر حسب ريسک
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 بانک نمونه

 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

 2x13اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 

نسبت کفایت سرمایه -3-7-63

.باشد.... درصد می 29/12/2X13 در پایان سال مالی منتهی به نسبت کفایت سرمایه بانک 

13X213X1

ميليون ريالميليون ريال

 xx xx سرمايه پايه

 xx xxها و تعهدات موزون شده برحسب ريسكجمع دارايي

......درصد  ......درصدنسبت كفايت سرمايه

اهرمی درجه -4-7-63

بانک در پایان سال مالی منتهی به  اهرمیدرجه  .به حقوق صاحبان سهام های بانکییعبارتست از جمع دارا اهرمی درجه

29/12/2X13 باشد.... درصد می. 

13X213X1

ميليون ريالميليون ريال

 xx xx هاجمع دارايي

 xx xxحقوق صاحبان سهامجمع 

 xx xxاهرمي درجه

بخش هاي عملیاتی -64

بخش هایم بندي سمبناي تق  -1-64

در این قسمت بانک مبناى خود در گزارشگرى بخشى، شامل بخش هاى مختلف کسب و کار نظیر بانکدارى خرد، 
بانکدارى شرکتى و .... را بیان مى کند.
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 بانک نمونه

 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

 2x13اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 
 

     قابل گزارش عملیاتی بخش هاي بارهاطالعات در -2-64

به عنوان  ماليات بخش طالعات مرتبط با هر یک از بخش های قابل گزارش در جدول زیر ارائه گردیده است. سود قبل ازا

  .معيار عملکرد بخش مورد استفاده قرار گرفته است

 

 جمع  3بخش   2بخش   1بخش   شرح

 ميليون ريال  ميليون ريال  ميليون ريال  ميليون ريال  

 xx  xx  xx  xx  گذاري  درآمد تسهيالت اعطايي و سپرده

 (xx)  (xx)  (xx)  (xx)  هزينه سود سپرده ها

 xx  xx  xx  xx  گذاريخالص درآمد تسهيالت و سپرده

         

 xx  xx  xx  xx  كارمزددرامد 

 (xx)  (xx)  (xx)  (xx)  هزينه كارمزد

 xx  xx  xx  xx  كارمزد خالص درآمد

         

 xx  xx  xx  xx  گذاري ها( سرمايه)زيانخالص سود 

 xx  xx  xx  xx  ( مبادالت و معامالت ارزي)زيانخالص سود 

 xx  xx  xx  xx  ساير درآمدهاي عملياتي

 (xx)  (xx)  (xx)  (xx)  هزينه هاي مستقيم قابل انتساب به بخش عملياتي

 xx  xx  xx  xx سود )زيان(  هر بخش قبل از هزينه هاي عمومي غير قابل انتساب

         

 (xx)        هزينه هاي عمومي غير قابل انتساب به بخش ها

 xx        سود قبل از ماليات
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 بانک نمونه

 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

 2x13اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 
 

 و درآمدهاها ها و بدهیتمرکز جغرافیایی اقالم عمده دارایی -3-64

طرف اقامت  محل مبنایها بر و بدهی بر مبنای محل استقرار، درآمدها هااقالم عمده دارایی ،در ارائه اطالعات جغرافيایی

 .شودگزارش مینواحی جغرافيایی  در حساب بانک

  

   13X2  

 جمع سایر  ... ... امارات  عراق  ایران  

 ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال 

        هادارایی

 xx xx xx xx xx xx xx موجودی نقد 

 xx xx xx xx xx xx xx ها  و سایر موسسات اعتباریمطالبات از بانک

 xx xx xx xx xx xx xx مطالبات از دولت

 xx xx xx xx xx xx xx تسهيالت اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی

 xx xx xx xx xx xx xx دولتیت اعطایی و مطالبات از اشخاص غيرتسهيال

 xx xx xx xx xx xx xx در سهام و سایر اوراق بهادارگذاری سرمایه

 xx xx xx xx xx xx xx های فرعی و وابستهمطالبات از شرکت

 xx xx xx xx xx xx xx سپرده قانونی

 xx xx xx xx xx xx xx های ثابت مشهوددارایی

 xx xx xx xx xx xx xx مشهودهای نادارایی

 xx xx xx xx xx xx xx جمع

        ها بدهی

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) ها و سایر موسسات اعتباریبدهی به بانک

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) سپرده های مشتریان

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) اوراق بدهی

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) گذاری مدت دارسپرده های سرمایه

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) دارگذاری مدتهای سرمایهسود پرداختنی سپرده

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) جمع

 xx xx xx xx xx xx xx هادرآمد
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 بانک نمونه

 یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

 2x13اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 
 

 

 

   13X1  

 جمع سایر  ... ... امارات  عراق  ایران  

 ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال 

        داراییها

 xx xx xx xx xx xx xx موجودی نقد 

 xx xx xx xx xx xx xx مطالبات از بانک ها  و سایر موسسات اعتباری

 xx xx xx xx xx xx xx مطالبات از دولت

 xx xx xx xx xx xx xx تسهيالت اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی

 xx xx xx xx xx xx xx دولتیت اعطایی و مطالبات از اشخاص غيرتسهيال

 xx xx xx xx xx xx xx گذاری در سهام و سایر اوراق بهادارسرمایه

 xx xx xx xx xx xx xx های فرعی و وابستهمطالبات از شرکت

 xx xx xx xx xx xx xx سپرده قانونی

 xx xx xx xx xx xx xx های ثابت مشهوددارایی

 xx xx xx xx xx xx xx مشهودهای نادارایی

 xx xx xx xx xx xx xx جمع

        بدهی ها

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) ها و سایر موسسات اعتباریبدهی به بانک

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) های مشتریانسپرده

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) اوراق بدهی

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) گذاری مدت دارهای سرمایهسپرده

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) دارگذاری مدتسود پرداختنی سپرده های سرمایه

 (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) (xx) جمع

 xx xx xx xx xx xx xx هادرآمد
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معامالت با اشخاص مرتبط65-

(باالی یک درصد)تغییرات سهامداران عمده 65-1-

معامالت با مدیران65-2-

(مدیران شامل مدیر عامل، اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل بانک می باشد)

حقوق و مزایا 65-2-1-

:حقوق و مزایای دریافتی مدیران از بانک، مجموعه شرکت های گروه، شعب و بانکهای خارج از کشور به شرح زیر است

نفر/ تعداد نوع
تعداد شرکت های  

پرداخت کننده 

حقوق و مزایا  

(ناخالص)  
*پاداش*حق حضور

پاداش پایان 

خدمت
مبلغتعداد 

میلیون ریال

xxxxxxxxxxxxxxxxاعضای هیئت مدیره موظف و مدیر عامل

xxxxxxxxxxxxxxxxاعضای هیئت مدیره غیر موظف

xxxxxxxxxxxxxxxx(غیر از اعضای هیئت مدیره)معاونین مدیر عامل 

غیر )اعضای کمیته های مرتبط با هیئت مدیره 

(از اعضای هیئت مدیره
xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

پاداش و حق حضور پرداخت شده به عضو هیئت مدیره اعم از حقوقی یا حقیقی*

معامالت65-2-2-

:معامالت مدیران با مجموعه شرکت های گروه به تفکیک هر شرکت به شرح زیر است
نام شرکت 

طرف معامله
نوع معامله

مبلغ معامله 

در سال

حداکثر مانده 

طی سال

مانده در 

پایان سال
مبلغ وثیقهنوع وثیقه

سود وزیان 

معامله

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال

xxxxامالک و مستغالتxxxxxxتسهیالت مسکن

xxxxچکxxxxxxتسهیالت ضروری

xxxxسفتهxxxxxxتسهیالت تعمیر مسکن

xxxxxx...xxxxسایر تسهیالت

xxxxxxxxxxکارت اعتباری

(xx)(xx)(xx)(xx)سپرده گذاری

xxxxامالک و مستغالتxxxxxxتسهیالت مسکن

xxxxچکxxxxxxتسهیالت ضروری

xxxxسفتهxxxxxxتسهیالت تعمیر مسکن

xxxxxx...xxxxسایر تسهیالت

xxxxxxxxxxکارت اعتباری

(xx)(xx)(xx)(xx)سپرده گذاری

xxxxامالک و مستغالتxxxxxxتسهیالت مسکن

xxxxچکxxxxxxتسهیالت ضروری

xxxxسفتهxxxxxxتسهیالت تعمیر مسکن

xxxxxx...xxxxسایر تسهیالت

xxxxxxxxxxکارت اعتباری

(xx)(xx)(xx)(xx)سپرده گذاری

xxxxامالک و مستغالتxxxxxxتسهیالت مسکن

xxxxچکxxxxxxتسهیالت ضروری

xxxxسفتهxxxxxxتسهیالت تعمیر مسکن

xxxxxx...xxxxسایر تسهیالت

xxxxxxxxxxکارت اعتباری

(xx)(xx)(xx)(xx)سپرده گذاری

xxxxxxxxxxخالص

اعضای هیئت مدیره موظف

اعضای هیئت مدیره غیر موظف

(غیر از اعضای هیئت مدیره  )معاونین مدیر عامل 

اعضای کمیته های مرتبط با هیئت مدیره       

(غیر از اعضای هیئت مدیره  )  

سهم از ردیف سهامداران باالی یک درصد ....... با فروش ..... همچنین شرکت . سهم در زمره سهامداران باالی یک درصد قرار گرفت......  با خرید ......... شرکت 13X2/12/29در طی سال مالی منتهی 

.خارج گردید

بانک نمونه

یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی

13X2 اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 

سهام 

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریال
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:معامالت با اشخاص وابسته در طي سال، به شرح ذيل است65-3-

نام شخص وابسته
نوع 

وابستگي
 موضوع معامله

آيا مشمول مفاد ماده 

ت مي باشد؟. ق129
مبلغ معامله نحوه تعين قيمت

 (زيان)سود 

ناخالص معامله

مانده طلب 

 (بدهي)

13X2/12/29

میلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريال

خیر/ بلي سهامدار کنترل کننده/ شرکت  مادر
کارشناس / قیمت بازار

هیئت مديره/ رسمي
xxxxxx

اشخاص دارای کنترل مشترک يا نفوذ قابل 

مالحظه بر بانک
xxxxxx

xxxxxxتحت کنترل واحد/ شرکت های همگروه 

xxxxxxواحد تجاری فرعي

xxxxxxواحد تجاری وابسته

xxxxxxمشارکتهای خاص

xxxxxxساير اشخاص وابسته

:مانده حساب اشخاص وابسته که طي سال، معامله ای با آنها انجام نشده، به شرح ذيل است65-4-

نام شخص وابسته
نوع 

وابستگي
(دريافت)پرداخت 

هزينه  ) تعديالت 

مطالبات 

(...مشکوک الوصول و 

 (بدهي)مانده طلب 

13X2/12/29

مانده طلب 

 (بدهي)

13X1/12/29

میلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريالمیلیون ريال

.....................xx(xx)xxxx

.....................xx(xx)xxxx

.....................xx(xx)xxxx

.تعديل گرديده است... میلیون ريال مي باشد که به دلیل ... بابت طلب از شخص مزبور بالغ بر ........... ذخیره مطالبات مشکوک الوصول پايان سال *

.تعديل گرديده است........... طلب مزبور به دلیل **

سود انباشته در پايان سال66-

مبلغ

میلیون ريالتکاليف قانوني

xx اصالحیه قانون تجارت90 طبق ماده 13x2 درصد سود خالص سال 10تقسیم حداقل 

پيشنهاد هيئت مديره

xxسود سهام پیشنهادی هیئت مديره

 13X  2

13X2 اسفند ماه  29سال مالي منتهي به 

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

بانک نمونه

:تخصیص سود انباشته پايان سال در موارد زير موکول به تصويب مجمع عمومي عادی صاحبان سهام مي باشد
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صورت عملکرد عمليات قرض الحسنه پس انداز67-

وضعيت مانده منابع و مصارف قرض الحسنه 67-1-

منابع قرض الحسنه پس انداز

 13X  213X  1

ميليون ريالميليون ريال

2xxxx-22ريال- سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز 

2xxxx-22ارز- سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز 

xxxx*جمع سپرده هاي پس انداز

xxxxجمع منابع  قرض الحسنه 

مصارف قرض الحسنه

(قبل از ذخيره)تسهيالت اعطايي و مطالبات از اشخاص دولتي 

(xx)(xx)تسهيالت عادي

(xx)(xx)بودجه... تسهيالت تبصره 

(xx)(xx)بودجه... تسهيالت تبصره 

(xx)(xx)12و11جمع تسهيالت اعطايي و مطالبات از اشخاص دولتي

(قبل از ذخيره)تسهيالت اعطايي و مطالبات از اشخاص غيردولتي 

(xx)(xx)تسهيالت عادي

(xx)(xx)تسهيالت کارمندي

(xx)(xx)بودجه... تسهيالت تبصره 

(xx)(xx)بودجه... تسهيالت تبصره 

(xx)(xx)13جمع تسهيالت اعطايي و مطالبات از اشخاص غيردولتي

(xx)(xx)جمع مصارف قرض الحسنه

(xx)(xx)سپرده قانوني منابع قرض الحسنه پس انداز

(xx)(xx)( درصد5)ذخيره نقدينگي سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز

xx/(xx)xxمنابع به مصارف قرض الحسنه  (کسري)مازاد  /(xx)

*

بانک نمونه

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

13X2 اسفند ماه  29سال مالي منتهي به 

.در اين بخش قيد نمي شوند (وجوه اداره شده)سپرده هاي قرض الحسنه ويژه 
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خالص کارمزد عمليات قرض الحسنه 67-2-

 13X  213X  1

ميليون ريالميليون ريال

xxxxکارمزد دريافتي تسهيالت اعطايي قرض الحسنه

(xx)(xx)هزينه جوايز تجهيز سپرده هاي قرض الحسنه

1xxxx-45خالص کارمزد عمليات قرض الحسنه

طبقه بندي تسهيالت قرض الحسنه اعطايي بر اساس موضوع تسهيالت67-3-

 13X  213X  1

ميليون ريالميليون ريال

xxxxازدواج

xxxxدرمان

xxxxتحصيل

xxxxاشتغال

............xxxx

............xxxx

xxxx

طبقه بندي تسهيالت قرض الحسنه اعطايي بر اساس نوع مشتري67-4-

 13X  213X  1

ميليون ريالميليون ريال

xxxxاشخاص حقيقي

xxxxتعاوني- اشخاص حقوقي 

xxxxساير-اشخاص حقوقي 

xxxx

بانک نمونه

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

13X2 اسفند ماه  29سال مالي منتهي به 
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اطالعات تسهيالت و تعهدات اشخاص مرتبط68-

: بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران به شرح زير است94/08/25مورخ 94/241742اطالعات تسهيالت و تعهدات اشخاص مرتبط مطابق بخشنامه شماره 

ي
جار

ي
جار

ر 
غي

ميليون ريال

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ص
شخ

م 
نا

ف
دي

ر

ت
 ثب

ل
مح

ت
رک

ش

ان
دار

هام
س

ان
تگ

بس ي 
 مل

ره
ما

ش
 /

سه
شنا

ش
رز

ا

بانک نمونه

13X2 اسفند ماه  29سال مالي منتهي به 

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

وثيقه مانده خالص تسهيالتدرصد مالکيتنوع ارتباط با موسسه اعتباريمشخصات شرکت

مبلغ 

مع
ج

طه
اس

باو

طه
اس

ي و
ب

ي 
ريت

دي
م

/
ي

رس
باز ت
 ثب

يخ
تار

ت
 ثب

ره
ما

ش

وع
ن

 و 
ت

يال
سه

ص ت
خال

ده 
مان

ع 
جم

ام
سه

ده 
 ش

ام
تم

ت 
يم

و ق
ت 

دا
عه

ت

ت
دا

عه
ص ت

خال
ده 

مان

ت
سم

ي
ريت

دي
ب م

ص
من

ميليون ريال

ب
وي

ص
خ ت

اري
ت

قد
 ع

وع
ن

ت 
مد

(
(ماه

رخ
ن

ير
سا

وه
گر

هم
ت 

رک
ش

106



اطالعات تسهيالت و تعهدات کالن69-

مجموع تسهيالت، 

تعهدات بعالوه قيمت 

گروه )تمام شده سهام

(ذينفع واحد

4+3+2+1=5(3)خالصناخالص(2) خالص غير جاري (1)خالص جاري

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ميليون ريال

ميليون ريال

ميليون ريال

نوع

مانده تسهيالت و تعهدات کالن

-  ارزش

ميليون ريال
شماره

واحد سازماني مرتبط با آيين نامه:

( درصد مجموع دارايي هاي شعبه3  آستانه گزارش دهي تسهيالت و تعهدات کالن شعب بانکهاي خارجي(

( درصد سرمايه پايه و باالتر10 ) آستانه گزارش دهي تسهيالت و تعهدات کالن موسسات اعتباري 

سرمايه پايه بانک در مقطع مورد گزارش

:به شرح زیر است ( بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران1392/08/16 مورخ 92/242553بخشنامه شماره )  شورای پول و اعتبار 1392/08/07 جلسه مورخ 166اطالعات تسهيالت و تعهدات کالن مطابق مصوبه 

تاريخ

13X2 اسفند ماه  29سال مالي منتهي به 

يادداشتهاي توضيحي صورتهاي مالي

بانک نمونه

ف
دي

ر

نام گروه 

ذينفع 

واحد

شناسه ملي/کدملينام مشترينوع روابط

مصوبه هيات مديرهوضعيت وثيقه

ميليون ريال- تعهدات ميليون ريال- خالص تسهيالت 
قيمت تمام شده 

ميليون - سهام

ريال

(4)

تاريخ 

ايجاد/اعطا
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