نسبتهای مالی برای مقطع زمانی منتهی به  31شهریور 1394
انتشار

سرفصل اطالعات
ردیف
 1نسبت خالص تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط به:
 مجموع خالص تسهیالت و تعهدات سرمایه پایه سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها3

نسبت خالص تسهیالت و تعهدات کالن به:
 مجموع خالص تسهیالت و تعهدات سرمایه پایه سرمایه پرداخت شده و اندوخته هانسبت سرمایهگذاری ها و مشارکتهای حقوقی به:
 مجموع خالص تسهیالت و تعهدات سرمایه پایه سرمایه پرداخت شده و اندوخته هاوضعیت باز ارزی به تفکیک هر یک از ارزها و مجموع ارزها

6

نسبت خالص تسهیالت غیرجاری به مجموع خالص تسهیالت

4

5

7

نسبت خالص تسهیالت به مانده سپردهها

8

نسبت ارزش دفتری داراییهای ثابت به حقوق صاحبان سهام

9

نسبت خالص تسهیالت کوتاه مدت به مجموع خالص تسهیالت

10

نسبت مانده سپردههای دیداری (جاری) به مانده مجموع سپردهها

11

نسبت مانده سپردههای بلندمدت به مانده مجموع سپردهها

(ضمیمه شماره )1

ضمیمه شماره 1

بانک مشترک ایران و ونزوئال
فرم محاسبه سرمایه پایه
در پایان شهریور ماه 1394
ارقام بر حسب میلیون ریال

الف)سرمایه اصلی:
الف 1-سرمایه پرداخت شده

4,000,000

الف 2-اندوخته ها

370,670

الف 3-سایر اندوخته ها

-

الف 4-صرف سهام

-

الف 5-سود(زیان) انباشته
جمع سرمایه اصلی

315,092
4,685,762

ب) سرمایه تکمیلی
ب 1-ذخایر مطالبات مشکوک الوصول عمومی

24,162

ب 2-اندوخته تجدید ارزیابی دارایی های ثابت

-

ب 3-تسهیالت بلند مدت دریافتی از سهامداران

-

جمع اقالم سرمایه تکمیلی
کسر می شود :فزونی سرمایه تکمیلی به سرمایه اصلی

-

سرمایه تکمیلی

24,162

جمع :سرمایه پایه قبل از کسور

4,709,924

ج) کسور از سرمایه
ج 1-سرمایه گذاری در بانکها و مؤسسات اعتباری تابعه(تلفیق نشده)

-

ج 2-سرمایه گذاری در سایر بانکها و مؤسسات اعتباری

-

جمع :کسور
پایه سرمایه :

4,709,924

ادامه ضمیمه شماره 1

خالص وضعیت باز ارزی در
پایان شهریور ماه سال 1394
بانک مشترک ایران و ونزوئال
نوع ارز

مانده پایان ماه

شرح

یورو

دالر

درهم

پوند

روبل

یوآن

لیر

روپیه

سایر اسعار

جمع*(معادل ریالی)

الف -اقالم دارایی و بدهی بانک
الف -1-لیست داراییهای ارزی ( بدون احتساب سرمایه پرداختی به شعب خارج از کشور و حساب سهام و مشارکتهای خارجی)

306,827,400.00

1,048,238,455,609

3,881,777,984,047

43,133,483,836

2,425,967,450,215

4,648,900

1,005,104,971,773

1,455,810,533,832

302,178,500

842,056,115

828,677,166,708

2,958,172

465,644,148,124

839,097,943

363,033,018,584

1,239,752,687

2,922,456,897

-

5,764,004,699,463

2,442,807,356

-

2,937,195,496,603

479,649,541

-

کسر می شود:
الف -2-لیست بدهیهای ارزی:
الف -3-خالص داراییهای ارزی ،بدهیهای ارزی بدون احتساب سرمایه پرداختی به شعب خارج کشور و حساب سهام و مشارکتهای
خارجی) ( خالص اقالم باالی خط ترازنامه=مابه التفاوت "الف "1-و "الف)"2-
ب -حسابهای زیرخط ترازنامه
ب -1-تعهد مشتریان
کسر می شود:
ب -2-تعهدات بانک
ب -3-خالص حسابهای زیرخط ترازنامه
"مابه التفاوت "ب "1-و "ب(2-
ج -خالص وضعیت باز ارزی بدون احتساب سرمایه پرداختی به شعب خارج کشور و حساب سهام و مشارکتهای خارجی( "الف-
"+"3ب)"3-
د -حساب سرمایه پرداختی به شعب خارج از کشور و حساب سهام و مشارکتهای خارجی
ه -پایه سرمایه بانک

1,239,752,687

329,312,880,000
1,327,054,761,143
1,005,104,971,773

997,741,881,143
2,453,552,414,975

483,874,787,086
302,178,500

839,097,943

483,874,787,086
846,907,805,670

1,239,752,687

-

2,826,809,202,860

8,142,691,185

-

337,455,571,185

8,142,691,185

-

1,819,072,239,414

-

1,481,616,668,229

479,649,541

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

و -تقسیم وضعیت باز ارزی به پایه سرمایه بدون احتساب بند "د" فوق (ج تقسیم بر "ه")
ز -حساب سرمایه پرداختی به شعب خارج از کشور و حساب سهام و مشارکتهای خارجی به پایه سرمایه ("د" تقسیم بر "ه")

4,308,425,871,089
4,709,924,371,245
0.91

-

-

-

-

-

-

.اقالم مندرج در این جدول باید به ریال ثبت شود *

مدیر امور مالی

