نسبتهای مالی برای مقطع زمانی منتهی به  29اسفند 1393
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

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

4

5

(ضمیمه شماره )1

ضمیمه شماره 1

بانک مشترک ایران و ونزوئال
فرم محاسبه سرمایه پایه
در پایان اسفند ماه 1393
ارقام بر حسب میلیون ریال
الف)سرمایه اصلی:
الف 1-سرمایه پرداخت شده
الف 2-اندوخته ها
الف 3-سایر اندوخته ها
الف 4-صرف سهام
الف 5-سود(زیان) انباشته
جمع سرمایه اصلی

3,770,426
329,285
1144,099,597

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

21,575
21,575

جمع :سرمایه پایه قبل از کسور

4,121,172

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 :

4,121,172

ادامه ضمیمه شماره 1

خالص وضعیت باز ارزی در
پایان اسفند ماه سال 1393
بانک مشترک ایران و ونزوئال
نوع ارز
شرح
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)
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
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")
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روبل
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روپیه

لیر

سایر اسعار

جمع*(معادل ریالی)

2,642,019,041,881
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مانده پایان ماه
یوآن
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460,095,167
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