بانک دی (شرکت سهامي عام)
صورتهای مالي میان دوره ای
شش ماهه منتهي به  31شهریور ماه 1394

بانك دي (ضزكت سهاهي عام )
صورتهاي هالي
بزاي دوره هالي ضص هاهه هنتهي به  31ضهزیور هاه 1394
با احتزام
صورتهاي هالي هیاى دوره اي بانك دي (ضزكت سهاهي عام ) هزبوط به دوره هالي ضص هاهه هنتهي به  31ضهزیور هاه
 1394تقذین هي ضود  .اجشاي تطكیل دهنذه صورتهاي هالي به قزار سیز است .

ضواره صفحه
* تزاسناهه

2

* صورت سود و سیاى

3
3

گزدش حساب سود انباضته

4

* صورت جزیاى وجوه نقذ
* یادداضتهاي توضیحي:

5-7

الف.كلیات

8

ب .هبناي تهیه صورتهاي هالي
پ .خالصه اهن رویه هاي حسابذاري

8-13

ت .یادداضتهاي هزبوط به اقالم هنذرج در صورتهاي هالي وسایز اطالعات هالي

14-56

صورتهاي هالي بز اساس استانذاردهاي حسابذاري تهیه و در تاریخ  1394/08/17به تائیذ هیات هذیزه بانك دي رسیذه است.

اعضاي هیأت هذیزه و هذیز عاهل

ضزكت سزهایه گذاري كطاورسي كوثز
ضزكت عوزاى و ساختواى آیت ههز ایثار
بنیاد ضهیذ و اهور ایثارگزاى
ساسهاى اقتصادي كوثز
ضزكت سزهایه گذاري صنایع غذایي ى
نواد كوثز

نام نواینذه

سوت

اضخاظ حقوقي

نوع عضویت
(هوظف/غیزهوظف)

علي اكبزعزب هاسار

رئیس هیأت هذیزه

غیز هوظف

هحوذ علي هورج

عضو هیأت هذیزه

غیز هوظف

احوذ ضفیع ساده

هذیز عاهل و عضو هیات هذیزه

هوظف

-

عضو هیأت هذیزه

غیز هوظف

-

عضو هیأت هذیزه

غیز هوظف

1

اهضاء

بانک دي (شرکت سهامي عام)
ترازنامه
در تاريخ  31شهريور ماه 1394

دارائيها

يادداشت

دارايي ها :

1394/06/31

1393/12/29

ريال

ريال

4

727,969,352,213

738,802,760,067

مطالبات ازبانک مرکزي

5

14,104,142,769,967

11,053,113,889,858

مطالبات ازساير بانکها وموسسات اعتباري

6

17,017,306,275,969

18,557,893,609,692

موجودي نقد

بدهي ها وحقوق صاحبان سهام

يادداشت

بدهي ها :

1394/06/31

1393/12/29

ريال

ريال

724,156,716,050

11,369,379,209,262
9,267,448,172,927
2,723,588,104,273

بدهي به بانک مرکزي

13

بدهي به بانکها و موسسات اعتباري

14

15,548,859,501,751

سپرده هاي ديداري

15

4,758,185,545,461

تسهيالت اعطائي

7

65,315,058,083,899

58,924,399,296,982

سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز و مشابه

16

356,294,490,005

306,164,949,335

ساير حسابهاي دريافتني

8

20,365,265,012,134

10,715,892,370,176

سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار

17

102,074,661,452,831

82,053,046,424,258

سرمايه گذاري ها

9

2,440,988,882,222

2,432,203,546,864

ساير سپرده ها

18

972,369,305,713

851,725,649,105

دارائي هاي ثابت مشهود

10

5,659,921,569,405

5,044,318,348,365

ذخيره ماليات

19

0

0

دارائي هاي نامشهود

11

328,404,990,271

255,085,759,575

ذخاير وساير بدهي ها

20

1,545,322,172,030

2,478,665,314,645

ساير دارائي ها

12

8,813,182,916,243

9,317,203,090,812

134,772,239,852,322

117,038,912,672,391

سود سهام پرداختني

21

500,000,000,000

0

ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان

22

49,004,454,120

31,157,931,972

126,528,853,637,961

109,081,175,755,777

جمع بدهي ها
حقوق صاحبان سهام:

جمع دارائي ها

سرمايه (تعداد 5،000ميليون سهم يکهزار ريالي)

23

5,000,000,000,000

5,000,000,000,000

اندوخته قانوني

24

1,036,246,377,266

918,398,982,604

سود انباشته

2,207,139,837,095

2,039,337,934,010

جمع حقوق صاحبان سهام

8,243,386,214,361

7,957,736,916,614

134,772,239,852,322

117,038,912,672,391

جمع بدهي ها وحقوق صاحبان سهام

تعهدات مشتريان بابت اعتبارات اسنادي

40

1,666,581,858,519

532,304,698,219

تعهدات بانک بابت اعتبارات اسنادي

40

1,666,581,858,519

532,304,698,219

تعهدات مشتريان بابت ضمانت نامه ها

40

5,713,959,435,955

5,168,237,357,664

تعهدات بانک بابت ضمانتنامه ها

40

5,713,959,435,955

5,168,237,357,664

ساير تعهدات

40

836,629,178,234

1,314,358,796,071

ساير تعهدات بانک

40

836,629,178,234

1,314,358,796,071

يادداشتهاي توضيحي همراه  ،بخش جدايي ناپذير صورتهاي مالي است .
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بانک دی (شرکت سهامی عام)
صورت سود و زيان
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاريخ  31شهريور ماه 1394

يادداشت

دوره مالی شش ماهه منتهی به  31شهريور ماه 1394

دوره مالی شش ماهه منتهی به 31

ريال

شهريور ماه 1393
ريال

سال 1393
ريال

درآمدهاي مشاع:
25

11,293,817,088,505

4,048,130,848,756

10,237,655,072,172

سود اوراق مشارکت

26

0

80,448,886,976

191,293,570,157

سود تسهیالت اعطايی
سود حاصل از سرمايه گذاريها و سپرده گذاری ها

27

1,492,253,527,615

3,312,724,799,437

5,866,237,941,728

12,786,070,616,120

7,441,304,535,169

16,295,186,584,057

سود علی الحساب سپرده های سرمايه گذاری

28

) (12,257,171,646,603

) (7,634,669,784,278

) (16,594,034,481,388

28-1

0

0

0

) (12,257,171,646,603

) (7,634,669,784,278

) (16,594,034,481,388

528,898,969,517

) (193,365,249,109

) (298,847,897,331

177,281,986,851

345,332,595,945

کسر می شود :
تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمايه گذاری
سهم سود سپرده گذاران
سهم بانک از درامدهای مشاع ( شامل حق الوکاله )
درآمدهاي غیر مشاع :
درآمد کارمزد

29

169,926,421,191

نتیجه مبادالت ارزی

30

5,312,936,186

2810585680

4,636,005,917

ساير درآمدها

31

1,527,160,649,185

1,802,369,232,609

6,245,633,629,447

1,702,400,006,562

1,982,461,805,140

6,595,602,231,309

2,231,298,976,079

1,789,096,556,031

6,296,754,333,978

جمع درآمدها
کسر می شود هزینه ها :
هزينه های اداری و عمومی

32

) (1,168,658,433,096

) (634,623,165,910

) (2,004,415,138,208

هزينه مطالبات مشکوک الوصول

33

) (247,026,059,549

) (285,919,492,319

) (1,487,166,348,647

هزينه های مالی

34

) (8,262,274,143

) (50,783,857,124

) (304,116,762,061

هزينه کارمزد

35

) (21,702,911,544

) (69,894,410,182

) (102,680,757,061

) (1,445,649,678,332

) (1,041,220,925,535

) (3,898,379,005,977

785,649,297,747

747,875,630,496

2,398,375,328,001

جمع کل هزينه ها
سود قبل از کسر مالیات
مالیات

0

) (130,000,000,000

0

785,649,297,747

617,875,630,496

2,398,375,328,001

19

157

124

480

785,649,297,747

617,875,630,496

2,398,375,328,001

2,039,337,934,010

1,201,373,994,753

1,201,373,994,753

0

0

) (100,655,089,544

2,039,337,934,010

1,201,373,994,753

1,100,718,905,209

) (500,000,000,000

) (1,100,000,000,000

) (1,100,000,000,000

سود خالص
46

سود هر سهم  -ريال

گردش حساب سود انباشته
سود خالص
سود انباشته در ابتدای سال
36

تعديالت سنواتی
سود انباشته در ابتدای سال  -تعديل شده
سود سهام سال قبل  -مصوب مجمع
سود قابل تخصیص

1,539,337,934,010

101,373,994,753

718,905,209

2,324,987,231,757

719,249,625,249

2,399,094,233,210

) (92,681,344,574

) (359,756,299,200

تخصیص سود :
اندوخته قانونی

) (117,847,394,662

سود انباشته در پايان سال

) (117,847,394,662

) (92,681,344,574

2,207,139,837,095

626,568,280,674

يادداشتهای توضیحی همراه  ،بخش جدايی ناپذير صورتهای مالی است .
از آنجا که اجزای سود و زيان جامع محدود به سود خالص دوره و تعديالت سنواتی است ،صورت سود و زيان جامع ارائه نشده است
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) (359,756,299,200
2,039,337,934,010

بانک دی (شرکت سهامی عام)
صورت جریان وجوه نقد
برای دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ  31شهریور ماه 1394

یادداشت دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ  31شهریور ماه 1394
ریال

دوره مالی شش ماهه منتهی
به  31شهریور ماه 1393
ریال

سال 1393
ریال

فعالیتهای عملیاتی:
جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی

326,456,245,805

37

) (1,852,564,314,151

) (17,632,837,504,269

بازده سرمايه گذاريها و سود پرداختی بابت تامین مالی

سود سهام دریافتی

57,343,862,055

47,242,210,940

673,589,693,453

سود سهام پرداختی

0

) (682,040,235,820

) (1,100,000,000,000

) (634,798,024,880

) (426,410,306,547

جریان خالص (خروج) وجه نقد ناشی ازبازده سرمایه گذاریها و سود

57,343,862,055

پرداختی بابت تامین مالی
مالیات بر درآمد

0

مالیات عملکرد پرداختی

0

) (90,280,886,855

فعالیتهای سرمايه گذاری:
0

0

) (229,583,541,877

وجوه پرداختی بابت سرمایه گذاریها و اوراق مشارکت
وجوه پرداختی بابت داراییهای ثابت مشهود

) (709,049,520,368

) (174,472,000,000

0

وجوه حاصل از فروش سرمایه گذاریها و اوراق مشارکت

) (88,548,939,093

10,098,733,890

0

0

0

3,997,812,238,881

) (82,940,333,871

) (177,068,000,000

) (247,617,679,600

جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایه گذاری

) (880,538,793,332

) (341,441,266,110

3,520,611,017,404

جریان خالص (خروج )وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی

) (496,738,685,472

) (2,828,803,605,141

) (14,628,917,680,267

5,312,936,186

2,810,585,680

4,636,005,917

) (491,425,749,286

) (2,825,993,019,461

) (14,624,281,674,350

11,175,224,801,846

25,799,506,476,196

25,799,506,476,196

مانده وجه نقد در پایان دوره

38

10,683,799,052,559

22,973,513,456,735

11,175,224,801,846

مبادالت غیر نقدی

39

0

2,700,000,000,000

3,844,285,746,178

وجوه حاصل از فروش داراییهای ثابت مشهود
وجوه دریافتی (پرداختی) بابت داراییهای نامشهود

تاثیر تغییرات نرخ ارز
خالص افزایش در وجه نقد
مانده وجه نقد در ابتدای دوره

یادداشتهای توضیحی همراه  ،بخش جدایی ناپذیر صورتهای مالی است .
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ﺑﺎﻧﻚ دي )ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم(
ﻳﺎدداﺷﺘﻬﺎي ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ
دوره ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻴﺎن دوره اي ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ  31ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه 1394
ﮔﺰارش ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻴﺎن دوره اي

-1ﻛﻠﻴﺎت
 -1-1ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺑﺎﻧﻚ دي )ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم( ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده  98ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﺼﻮب ﻓﺮوردﻳﻦ  1379و در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻟﻲ و ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ،1351
ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺪون رﺑﺎ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺎده واﺣﺪه ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎي ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﻣﺼﻮب  1379/1/21و
ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي و ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﺗﺸﻜﻴﻞ و اداره ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﺷﻤﺎره
 87/131296ﻣﻮرخ  1387/12/26و ﺷﻤﺎره 1389/31783ﻣﻮرخ  89/2/15ﺻﺎدره ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﺟﻤﻬﻮري
اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و ﻣﺠﻮز ﺷﻤﺎره  10751ﻣﻮرخ  1388/9/30ﺻﺎدره از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار،در ﺗﺎرﻳﺦ
 1389/2/18ﺗﺤﺖ ﺷﻤﺎره  374111و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ  10320237706ﻧﺰد اداره ﻛﻞ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻏﻴﺮ
ﺗﺠﺎري ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  89/41065ﻣﻮرخ  1389/2/28از ﺳﻮي ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﺻﺎدر ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .ﻣﺮﻛﺰ اﺻﻠﻲ ﺑﺎﻧﻚ در ﺧﻴﺎﺑﺎن وﻟﻴﻌﺼﺮ ،روﺑﺮوي ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻼل ،ﻧﺒﺶ
ﻛﻮﭼﻪ ﭘﺮوﻳﻦ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ﺑﺎﻧﻚ دي در ﺗﺎرﻳﺦ  1390/2/14ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  10751ﻧﺰد ﺷﺮﻛﺖ ﻓﺮاﺑﻮرس
ﭘﺬﻳﺮش ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -1-2ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺻﻠﻲ ﺑﺎﻧﻚ
ﻣﻮﺿﻮع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻃﺒﻖ ﻣﺎده ) (3اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻨﻜﻪ :
ﺑﺎﻧﻚ در ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﭘﻮﻟﻲ و ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻛﺸﻮر ،ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺪون رﺑﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ذﻳﺮﺑﻂ ،ﻣﻘﺮرات ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺠﺎز ﺑﺎﻧﻜﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮراي ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر و دﺳﺘﻮرات ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و ﺑﺎ
اﺧﺬ ﻣﺠﻮزﻫﺎي ﻻزم ،ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ذﻳﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ:
.1ﻗﺒﻮل ﺳﭙﺮده
.2ﺻﺪور ﮔﻮاﻫﻲ ﺳﭙﺮده ﻋﺎم و ﺧﺎص
.3اراﻳﻪ ﭼﻚ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎآن ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﺻﺪور ﭼﻚ
.4اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻧﻜﻲ
.5اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻋﺘﺒﺎري ﻣﺼﺮح در ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺪون رﺑﺎ و آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
.6اراﻳﻪ اﻧﻮاع اﺑﺰارﻫﺎي ﭘﺮداﺧﺖ
.7درﻳﺎﻓﺖ،ﭘﺮداﺧﺖ ،ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل وﺟﻮه رﻳﺎﻟﻲ و ارزي
.8اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊ آوري وﺟﻮه،اﻧﻮاع ﻗﺒﻮض ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي ،وداﻳﻊ و ﻏﻴﺮه
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.9ﮔﺸﺎﻳﺶ اﻧﻮاع اﻋﺘﺒﺎر اﺳﻨﺎدي و ﺻﺪور ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻧﺎﻣﻪ
.10اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﻜﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﺪور اﻧﻮاع ﻛﺎرت ﻫﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
.11ﻗﺒﻮل و ﻧﮕﻬﺪاري اﺷﻴﺎء ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ،اﺳﻨﺎد و اوراق ﺑﻬﺎدار و اﺟﺎره ﺻﻨﺪوق اﻣﺎﻧﺎت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن
.12اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت ارزي ﻧﻈﻴﺮ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ارز ،اﻧﺘﻘﺎل ارز ،درﻳﺎﻓﺖ و اﻋﻄﺎي ﺗﺴﻬﻴﻼت ارزي و ﺻﺪور ﺣﻮاﻟﻪ ﻫﺎي
ارزي
.13ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺟﻮه اداره ﺷﺪه
 .14ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺑﺎزﺧﺮﻳﺪ اوراق ﺑﻬﺎدار ﺻﺎدره اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ ،دوﻟﺘﻲ و ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ
.15اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎ ﻋﺮﺿﻪ اوراق ﻣﺎﻟﻲ اﺳﻼﻣﻲ رﻳﺎﻟﻲ و ارزي در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر
.16اﻧﺠﺎم ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن
 .17اراﻳﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره اي در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺎﻟﻲ ،ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داراﻳﻲﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن
.18اﻧﺠﺎم وﻇﺎﻳﻒ ﻗﻴﻤﻮﻣﺖ ،وﺻﺎﻳﺖ ،وﻛﺎﻟﺖ و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﻃﺒﻖ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
 .19ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﺮﻳﺪ ﺳﻬﺎم ،اوراق ﻣﺸﺎرﻛﺖ ،اوراق ﺑﻬﺎدار ﺧﺎرﺟﻲ و اوراق ﺻﻜﻮك
.20ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش اﻣﻮال ﺣﺴﺐ ﺿﺮورت در ﭼﺎرﭼﻮب ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان
 .21اﻳﺠﺎد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﻴﻤﻪ اي ﺑﺮاي داراﻳﻲﻫﺎي ﺑﺎﻧﻚ ﻧﺰد ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﺑﻴﻤﻪ
 .22ﺣﻔﻆ و ﺑﺮﻗﺮاري و اﻳﺠﺎد راﺑﻄﻪ ﻛﺎرﮔﺰاري ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎي داﺧﻞ و ﺧﺎرج
 .23ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻛﺎﻻ از ﺑﻨﺎدر و ﮔﻤﺮﻛﺎت ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﻚ
.24وﺻﻮل ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ ت اﺳﻨﺎدي
.25وﺻﻮل ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و وارﻳﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آن ﻫﺎ
.26ﻓﺮوش ﺗﻤﺒﺮ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ و ﺳﻔﺘﻪ
 .27اﻧﺠﺎم ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﭘﺲ از اﺧﺬ ﺗﺎﻳﻴﺪﻳﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان
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 -1-3ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺐ
ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دوره ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ  31ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه  ، 1394ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ :

دوره ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺶ
دوره ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ  31ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه

ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ

1394

 31ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه

1393/12/29

1393
ﻓﻌﺎل

درﺟﺮﻳﺎن ﺗﺠﻬﻴﺰ

ﺟﻤﻊ

ﺟﻤﻊ

ﺟﻤﻊ

ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺎي ﺗﻬﺮان

48

6

54

54

54

ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ

32

5

37

37

37

80

11

91

91

91

وراه اﻧﺪازي

 -1-4وﺿﻌﻴﺖ اﺷﺘﻐﺎل
ﺗﻌﺪاد ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎﻧﻚ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن دوره ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ  31ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه  1394ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ :
دوره ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺶ
ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ 31
دوره ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ  31ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه

ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه 1393
1393/12/29

1394
ﻧﻔﺮ

ﻧﻔﺮ

ﻧﻔﺮ

ﻛﺎرﻛﻨﺎن دﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰي

314

270

295

ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺎي ﺗﻬﺮان

398

388

363

ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

277

251

267

989

909

925

989

909

925
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 -2ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻬﻴﻪ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ
ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﻧﻚ اﺳﺎﺳﺎً ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪه ،درآﻣﺪﻫﺎ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﺗﻌﻬﺪي
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪه و در ﻣﻮارد ﻣﻘﺘﻀﻲ از ارزﺷﻬﺎي ﺟﺎري ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ دوره ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ  1394/06/31و 1393/06/31ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﺎﻟﻎ
اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از دﻓﺎﺗﺮ و اﻋﻤﺎل ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻌﺪﻳﻼت ﺑﺼﻮرت ﺧﺎرج از دﻓﺎﺗﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و در ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ درج ﮔﺮدﻳﺪه
اﺳﺖ .
 -3ﺧﻼﺻﻪ اﻫﻢ روﻳﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري
ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﺧﻲ از اﻫﻢ روﻳﻪ ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﻪ ﻛﺎر
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ :
 -3-1ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﻳﻬﺎ
 -3-1-1ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﻳﻬﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﻪ ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﭘﺲ از ﻛﺴﺮ ﻛﺎﻫﺶ ارزش اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﻳﻬﺎ
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ و در ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲ ﺷﻮد
 -3-1-2ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﻳﻬﺎي ﺳﺮﻳﻊ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺑﺎزار ﺑﻪ اﻗﻞ ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﺮوش ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﮔﺬارﻳﻬﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﻳﻬﺎي ﺟﺎري ﺑﻪ اﻗﻞ ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻓﺮوش ﻫﺮﻳﻚ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﻳﻬﺎ
ارزﺷﻴﺎﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.

 -3-1-3درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻓﺮﻋﻲ در زﻣﺎن ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺳﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﭘﺬﻳﺮ )ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ ( و درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارﻳﻬﺎ در زﻣﺎن
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺳﻮد ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﭘﺬﻳﺮ )ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ (ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.

-3-2داراﻳﻴﻬﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺸﻬﻮد
 -3-2-1داراﻳﻴﻬﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺸﻬﻮد  ،ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه در ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻣﺨﺎرج ﺑﻬﺴﺎزي و
ﺗﻌﻤﻴﺮات اﺳﺎﺳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ در ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻳﺎ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ داراﻳﻴﻬﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﻳﺎ ﺑﻬﺒﻮد اﺳﺎﺳﻲ در ﻛﻴﻔﻴﺖ
ﺑﺎزدﻫﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد  ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺨﺎرج ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اي ﻣﺤﺴﻮب و ﻃﻲ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه داراﻳﻴﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط
ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻌﻤﻴﺮات ﺟﺰﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ و ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر
واﺣﺪ ﺗﺠﺎري از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮد ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪه اوﻟﻴﻪ داراﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد  ،ﻫﻨﮕﺎم وﻗﻮع ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺰﻳﻨﻪ
ﻫﺎي ﺟﺎري ﺗﻠﻘﻲ و ﺑﻪ ﺳﻮد و زﻳﺎن دوره ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲ ﮔﺮدد.

٨

ﺑﺎﻧﻚ دي )ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم(
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 -3-2-2اﺳﺘﻬﻼك داراﻳﻴﻬﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺸﻬﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺮآوردي داراﺋﻴﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮط )و ﺑﺎ درﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻦ آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻬﻼﻛﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  151ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺼﻮب 1380/11/27و اﺻﻼﺣﻴﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي
آن ( و ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺮﺧﻬﺎ و روﺷﻬﺎي زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد :
ﻧﺮخ اﺳﺘﻬﻼك

ﻧﻮع داراﻳﻲ

روش اﺳﺘﻬﻼك

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

7درﺻﺪ

ﻧﺰوﻟﻲ

ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت

8درﺻﺪو20

ﻧﺰوﻟﻲ

درﺻﺪ
ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي راﻳﺎﻧﻪ اي

5،3و 10ﺳﺎﻟﻪ

ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ

ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﻲ و دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ

6 ،4،3و10ﺳﺎﻟﻪ

ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ

دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺧﻮد ﭘﺮداز ) (ATMو )( POS

 5ﺳﺎﻟﻪ

ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ

اﺛﺎﺛﻪ و ﻣﻨﺼﻮﺑﺎت

10ﺳﺎﻟﻪ

ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ

ﻣﺨﺎرج ﺑﻬﺴﺎزي و ﻧﻮﺳﺎزي ﺷﻌﺐ

 4،3و 5ﺳﺎﻟﻪ

ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ

وﺳﺎﻳﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ

 25درﺻﺪ

ﻧﺰوﻟﻲ

 -3-2-3ﺑﺮاي داراﻳﻴﻬﺎي ﺛﺎﺑﺘﻲ ﻛﻪ درﻃﻲ ﻣﺎه ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد اﺳﺘﻬﻼك از اول
ﻣﺎه ﺑﻌﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و در ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲ ﺷﻮد  .در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از داراﻳﻴﻬﺎي اﺳﺘﻬﻼك ﭘﺬﻳﺮ ﭘﺲ از آﻣﺎدﮔﻲ
ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻛﺎر ﻳﺎ ﻋﻠﻞ دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﻣﺪﺗﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮد ،ﻣﻴﺰان اﺳﺘﻬﻼك آن ﺑﺮاي
ﻣﺪت ﻳﺎد ﺷﺪه ﻣﻌﺎدل 30درﺻﺪ ﻧﺮخ اﺳﺘﻬﻼك ﻣﻨﻌﻜﺲ در ﺟﺪول ﺑﺎﻻﺳﺖ.
 -3-2-4داراﻳﻲ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺸﻬﻮد در ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺷﺪه ﭘﺲ از ﻛﺴﺮ اﺳﺘﻬﻼك و
ﻛﺎﻫﺶ ارزش اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از داراﻳﻴﻬﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و در ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ اﻧﻌﻜﺎس ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ .
 -3-3داراﻳﻴﻬﺎي ﻧﺎ ﻣﺸﻬﻮد
داراﻳﻴﻬﺎي ﻧﺎ ﻣﺸﻬﻮد ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه در ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﺷـﻮد .ﻃﺒـﻖ ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻣـﺐ  2946/ﻣـﻮرخ
 1385/12/16ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان  ,ﺳﺮﻗﻔﻠﻲ ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد .ﻧﺮم اﻓﺰار ﻫـﺎي ﻋﻤﻠﻴـﺎﺗﻲ و اداري
ﻧﻴﺰ ﻃﻲ ﻣﺪت 5ﺳﺎل ﺑﻪ روش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ داراﻳﻴﻬﺎي ﻧﺎ ﻣﺸﻬﻮد  ,اﺳﺘﻬﻼك درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻧﻤﻲ ﺷﻮد.

٩

ﺑﺎﻧﻚ دي )ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم(
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 -3-4ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ درآﻣﺪ ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻲ  ،ﻛﺎرﻣﺰد و ﺟﺮاﺋﻢ
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺐ 772/ﻣﻮرخ  1384/4/27اداره ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ
اﻳﺮان .و ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻤﺎره  1044ﻣﻮرخ  1384/4/25ﺷﻮراي ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ,ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ درآﻣﺪ
ﺑﺎﻧﻚ ﺑﻪ روش ﺗﻌﻬﺪي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس روش ﻣﺬﻛﻮر ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻲ در ﻗﺎﻟﺐ ﻋﻘﻮد اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺣﺪاﻗﻞ
ﺳﻮد ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪه در ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و در ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﻧﺤﻮه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ

ﻧﻮع درآﻣﺪ
درآﻣﺪ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻲ:
ﻋﻘﻮد ﻓﺮوش اﻗﺴﺎﻃﻲ،اﺟﺎره ﺑﻪ ﺷﺮط

در ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﻳﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل ﻣﺎﻟﻲ ،ﻫﺮﻛﺪام ﻛﻪ زودﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درآﻣﺪ

ﺗﻤﻠﻴﻚ  ،ﺟﻌﺎﻟﻪ ،ﺧﺮﻳﺪدﻳﻦ و ﻗﺮض

ﺣﺎﺻﻞ از وﺟﻪ اﻟﺘﺰام اﻗﺴﺎط ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﻌﻮق ﻋﻘﻮد ﻣﺬﻛﻮر در ﭘﺎﻳﺎن

اﻟﺤﺴﻨﻪ

ﻫﺮ دوره ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺮارداد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ .
در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ دوره ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺮارداد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ

ﻋﻘﻮد ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﻣﺪﻧﻲ ،ﻣﻀﺎرﺑﻪ ،ﺳﻠﻒ
وﺟﻪ اﻟﺘﺰام ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼت
ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻣﻌﻮق
ﻛﺎرﻣﺰد ﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺻﺎدره
ﻛﺎرﻣﺰد ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﻜﻲ

ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺮارداد و ﺑﺮآورد ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻪ ﺿﻮاﺑﻂ داﺧﻠﻲ ﺑﺎﻧﻚ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ دوره
ﻣﺎﻟﻲ
درزﻣﺎن ﺻﺪورﺿﻤﺎﻧﺘﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻌﻬﺪي ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت

 -3-5ﻣﺒﻨﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﺳﭙﺮده ﮔﺬاران از ﺳﻮد ﻣﺸﺎع
ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﻤﺎره  94/69383ﻣﻮرخ  1394/03/20ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ج.ا.ا .در ﻣﻮرد ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﺳﻮد ﺳﭙﺮده ﮔﺬاران و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻋﺎﻳﺖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻮاد  13و  14ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺪون رﺑﺎ ﻣﺒﻨﻲ
ﺑﺮ ﺗﺴﻬﻴﻢ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻧﻚ و ﺳﭙﺮده ﮔﺬاران ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺪت و ﻣﺒﻠﻎ ﺳﭙﺮده ﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﭘﺲ از
ﻛﺴﺮ ﺳﭙﺮده ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﻮدﻳﻊ ﺷﺪه ﻧﺰد ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ج .ا .ا .درآﻣﺪﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺸﺎع ﺑﺎﻧﻚ ،ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺑﺎﻧﻚ و
ﺳﭙﺮدهﮔﺬاران ﺗﺴﻬﻴﻢ و ﺻﻮرت ﺳﻮد و زﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.

١٠
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 -3-6ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻲ
ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺮ اﺳﺎس "دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي داراﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎري" ﻣﺼﻮب ﺷﻮراي ﭘﻮل و
اﻋﺘﺒﺎر )ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﺐ 2823/ﻣﻮرخ  1385/12/5اداره ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي
ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ زﻣﺎن ﺗﺄﺧﻴﺮ ﭘﺮداﺧﺖ در ﻳﻜﻲ از ﻃﺒﻘﺎت زﻳﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد:
•

ﻃﺒﻘﻪ ﺟﺎري)ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ  2ﻣﺎه از ﺳﺮرﺳﻴﺪﮔﺬﺷﺘﻪ(

•

ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ )ﺑﻴﻦ 2ﺗﺎ  6ﻣﺎه از ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ(

•

ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻌﻮق )ﺑﻴﻦ  6ﺗﺎ  18ﻣﺎه از ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ(

•

ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺸﻜﻮك اﻟﻮﺻﻮل )ﺑﻴﺶ از  18ﻣﺎه از ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ(

 -3-7ذﺧﻴﺮه ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺸﻜﻮك اﻟﻮﺻﻮل
ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﺸﻜﻮك اﻟﻮﺻﻮل ﻃﺒﻖ"دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ذﺧﻴﺮه ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎري" ﻣﺼﻮب
ﺷﻮراي ﭘﻮل و اﻋﺘﺒﺎر )ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ﻣﺐ91/27270/ﻣﻮرخ  1391/01/31اداره ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وﻣﻘﺮرات ﺑﺎﻧﻜﻲ
ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان(،ذﺧﻴﺮه اي ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و در ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲ ﮔﺮدد:
•

ذﺧﻴﺮه ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻌﺎدل  1/5درﺻﺪ ﻣﺎﻧﺪه ﻛﻞ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ آن

ذﺧﻴﺮه اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
•

ذﺧﻴﺮه اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪه ﻃﺒﻘﺎت ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ,ﻣﻌﻮق وﻣﺸﻜﻮك اﻟﻮﺻﻮل  ,ﭘﺲ از

ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﻮدن ارزش وﺛﺎﻳﻖ ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺿﺮاﺋﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه  ,ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد:

درﺻﺪ

ﺷﺮح
ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ

10

ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﻌﻮق

20

ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺸﻜﻮك اﻟﻮﺻﻮل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮان ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺸﺘﺮي

 50ﺗﺎ 100

ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻲ ﻛﻪ  5ﺳﺎل و ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و ﺳﻮد آﻧﻬﺎ
100

ﺳﭙﺮي ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ

ﻃﺒﻖ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺣﺘﺴﺎب ذﺧﻴﺮه اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻲ ﻛﻪ  5ﺳﺎل ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از
ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﭘﺮداﺧﺖ اﺻﻞ و ﺳﻮد آﻧﻬﺎ ﺳﭙﺮي ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﻧﺪه ﻛﻞ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺪون ﻛﺴﺮ ﻧﻤﻮدن ارزش وﺛﺎﻳﻖ
ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻃﻲ  5ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻌﺎدل  100درﺻﺪ ﻣﺎﻧﺪه ﺗﺴﻬﻴﻼت ،ذﺧﻴﺮه
اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ در ﺣﺴﺎب ﻫﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻮد.

١١

ﺑﺎﻧﻚ دي )ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم(
ﻳﺎدداﺷﺘﻬﺎي ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ
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 -3-8ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺎﻟﺺ داراﻳﻲ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ و وﺛﺎﻳﻖ ﺗﻤﻠﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم
ﻃﺒﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  62147/94ﻣﻮرخ  11/03/1394اداره ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ
اﻳﺮان  ،ﻧﺴﺒﺖ ﺧﺎﻟﺺ داراﻳﻲ ﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ و وﺛﺎﻳﻖ ﺗﻤﻠﻴﻜﻲ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﭘﺲ از ﻛﺴﺮ ﺳﻮد اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ و ﺳﻮد
ﻗﻄﻌﻲ ﻧﺸﺪه  ،ﻧﺒﺎﻳﺪ از  75درﺻﺪ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﺎﻳﺪ.
 -3-9ذﺧﻴﺮه ﻣﺰاﻳﺎي ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن
ذﺧﻴﺮه ﻣﺰاﻳﺎي ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﻚ ﻣﺎه آﺧﺮﻳﻦ ﺣﻘﻮق ﺛﺎﺑﺖ و ﻣﺰاﻳﺎي ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳﺎل ﺧﺪﻣﺖ
آﻧﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و در ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻲ ﺷﻮد.
 -3-10ﺳﭙﺮده ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﺳﭙﺮده ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎﻧﻚ دي ﻧﺰد ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان دراﺟﺮاي ﺗﺒﺼﺮه  5ﻣﺎده  2ﻓﺼﻞ دوم.
)ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﭘﻮﻟﻲ ( ﺑﺴﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻲ – ﻧﻈﺎرﺗﻲ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺳﺎل  1390ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻣﺎﻧﺪه ﺣﺴﺎب ﺳﭙﺮده ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﺠﺪداً ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪه اﻳﻦ ﺣﺴﺎب ،
ﻳﻚ درﺻﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﺟﺎﻳﺰه ﺳﭙﺮده ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ  ،ﺳﻮد ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد .
– 3-11ﺗﺴﻌﻴﺮ ارز ﭘﻮل ﺧﺎرﺟﻲ
اﻗﻼم ﭘﻮﻟﻲ ارزي ﺑﺎ ﻧﺮخ ارز ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي در ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ و اﻗﻼم ﻏﻴﺮ ﭘﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ ارز ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ،ﺗﺴﻌﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻳﺎ ﺗﺴﻌﻴﺮ اﻗﻼم
ﭘﻮﻟﻲ ارزي ﺑﻌﻨﻮان درآﻣﺪ ﻳﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺎل وﻗﻮع ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.
ردﻳﻒ

ﻧﻮع ارز

ﻧﺮخ ﺑﺮاﺑﺮي در ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ )رﻳﺎل (

1

دﻻر آﻣﺮﻳﻜﺎ

29.956

2

ﻳﻮرو

33.552

3

ﭘﻮﻧﺪ

46.489

4

درﻫﻢ اﻣﺎرات

8.158
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ﺑﺎﻧﻚ دي )ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم(
ﻳﺎدداﺷﺘﻬﺎي ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ
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 -3-12ﺳﺮﻗﻔﻠﻲ
ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﺮﻛﻴﺐ واﺣﺪ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري از ﻧﻮع ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس روش ﺧﺮﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد  .ﻣﺎزاد ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺗﺤﺼﻴﻞ
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري در ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﻓﺮﻋﻲ ﻣﺸﻤﻮل ﺗﻠﻔﻴﻖ و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﻣﺸﻤﻮل اﻋﻤﺎل روش ارزش وﻳﮋه ﺑﺮ ﺳﻬﻢ ﮔﺮوه از
ﺧﺎﻟﺺ ارزش ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ داراﺋﻴﻬﺎ و ﺑﺪﻫﻴﻬﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ آﻧﻬﺎ در زﻣﺎن ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻌﻨﻮان ﺳﺮﻗﻔﻠﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻃﻲ  20ﺳﺎل
ﺑﻪ روش ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺳﺮﻗﻔﻠﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﺟﺰو ﻣﺒﻠﻎ دﻓﺘﺮي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت در ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي واﺑﺴﺘﻪ در ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲ ﺷﻮد.

 -3-13درآﻣﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﻟﻴﺰﻳﻨﮓ
درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﺧﺪﻣﺎت ﻟﻴﺰﻳﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻮد ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ اﻗﺴﺎط ﺳﺮرﺳﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳﺎل ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و در
ﺣﺴﺎب ﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد.

 -3-14درآﻣﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻳﺪار
درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ  ،اﻧﺠﺎم ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺠﺎز ﺗﺠﺎري داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ اﻋﻢ از
ﺻﺎدرات و واردات و ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﻣﺎﺷﻴﻦ¬آﻻت ﺻﻨﻌﺘﻲ ،ﻛﺸﺎورزي و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳﺎل درآﻣﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و در ﺣﺴﺎب ﻫﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد.
 -3-15درآﻣﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻤﺮان ﻣﺴﻜﻦ آﺑﺎد دي
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري و ﻣﺸﺎرﻛﺖ در اﺣﺪاث ﺷﻬﺮك و اﺟﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ  ،ﺗﺠﺎري  ،ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﺰ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .درآﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﻲ در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ ﺳﺎل ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه و در
ﺣﺴﺎب ﻫﺎ ﺛﺒﺖ و ﺿﺒﻂ ﻣﻲﮔﺮدد.

١٣

بانک دی (شرکت سهامی عام )
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
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-4موجودی نقد
1394/06/31

1393/12/29

یادداشت

ریال

ریال

صندوق  -ریال

4-1

658,520,339,729

672,404,468,496

اسکناس و نقود بیگانه

4-2

64,180,556,034

64,700,901,571

5,268,456,450

1,697,390,000

727,969,352,213

738,802,760,067

تنخواه گردان

-4-1

موجودی صندوق نزد شعب بانک (شامل  80شعبه ویک مرکز خزانه و مبادالت) می باشد  .وجوه مذکور در برابر خطرات احتمالی ناشی از سرقت و آتش سوزی نزد شرکت بیمه دی تحت پوشش
بیمه ای قرار گرفته است.

-4-2

اسکناس و نقود بیگانه شامل  2.090.387دالر آمریکا  13.278 ،پوند انگلستان  26.875یورو و 5.140درهم امارات که به ترتیب با نرخهای 29.956ریال 46.489 ،ریال 33.552 ،ریال و 8.158ریال
تسعیر شده است .

-5مطالبات از بانک مرکزی
یادداشت
سپرده قانونی

1394/06/31

5-1

ریال

ریال

13,273,123,000,000

11,043,113,889,858

821,019,769,967

0

حساب جاری شماره50/26850نزد بانک مرکزی
سایر

-5-1

1393/12/29

10,000,000,000

10,000,000,000

14,104,142,769,967

11,053,113,889,858

سپرده قانونی تودیع شده نزد بانک مرکزی در اجرای بند  3ماده  14قانون پولی و بانکی و ماده  5ضوابط سیاستی و نظارتی شبکه بانکی کشور در سال  1393براساس نسبت های تعیین شده توسط
شورای پول واعتبار بشرح ذیل محاسبه گردیده است  .ارقام تشکیل دهنده مبلغ سپرده قانونی براساس نسبت سپرده ها به شرح جدول زیر می باشد:
1393/12/29

1394/06/31
نرخ

مبلغ

نرخ

مبلغ

درصد

ریال

درصد

ریال

سپرده های دیداری و سایر

13.5

656,777,569,915

17

549,180,343,329

سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت

13.5

6,877,022,379,688

15.5

4,548,537,996,164

سپرده های سرمایه گذاری یکساله

13.5

3,584,477,027,567

15

3,169,781,554,554

سپرده های سرمایه گذاری دو و سه ساله

13.5

42,792,387,044

11

55,639,931,148

سپرده های سرمایه گذاری چهار ساله

13.5

168,513,170

10

180,738,143

سپرده های سرمایه گذاری پنج ساله

13.5

1,978,507,680,537

10

2,589,418,667,322

10

31,382,095,717

10

25,954,921,151

13.5

101,995,346,362

17

104,419,738,047

قرض الحسنه پس انداز
سپرده های نقدی اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه ها

13,273,123,000,000

5-1-1

11,043,113,889,858

طبق بخشنامه شماره  93/96593مورخ  1393/04/11اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران  ،نسبت سپرده قانونی برای انواع سپرده ها در بانک های تجاری و موسسات
اعتباری به طور یکسان و معادل  13.5درصد و برای سپرده های قرض الحسنه پس انداز نیز معادل  10درصد تعیین گردید .
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یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
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-6مطالبات از سایر بانکها و موسسات اعتباری
1394/06/31

یادداشت

1393/12/29

ریال

ریال

سپرده های دیداری نزد بانک های داخلی ( ارزی )

6-1

524,886,315,687

363,144,341,524

سپرده های مدت دار نزد بانک های داخلی (ارزی )

6-1

182,739,200,000

0

707,625,515,687

363,144,341,524

سپرده های دیداری نزد بانک های داخلی (ریالی )

6-2

46,492,692,525

29,231,082,801

سپرده های مدت دار نزد بانک های داخلی (ریالی )

6-2

8,380,691,722,167

10,044,046,617,453

8,427,184,414,692

10,073,277,700,254

خالص دریافتنی بابت چکهای صادره سایر بانکها

6-3

421,996,345,590

1,901,471,567,914

تسهیالت اعطایی به سایر بانک ها

6-4

3,915,000,000,000

0

بانک شهر

6-5

3,545,500,000,000

6,220,000,000,000

17,017,306,275,969

18,557,893,609,692

 -6-1سپرده های ارزی در تاریخ ترازنامه به تفکیک نوع ارز و سپرده در بانکها به شرح زیر است :
دالر آمریکا
شرح

مبلغ ارزی

یورو

معادل ریالی

مبلغ ارزی

سایر ارز ها
معادل ریالی

ریال

مبلغ ارزی

ریال

جمع ریالی

معادل ریالی

معادل ریالی

ریال

ریال

سپرده های دیداری :
201,435

6,034,186,860

0

0

0

0

6,034,186,860

بانک ملی

30,000

898,680,000

132

4,430,542

0

0

903,110,542

بانک اقتصاد نوین

0

0

50,000

1,677,600,000

1,424,770,088

36,280,345,522

37,957,945,522

بانک پاسارگاد

0

0

41,000

1,375,632,000

0

0

1,375,632,000

بانک پارسیان

0

0

0

612,800

280,049,600

280,049,600

بانک توسعه صادرات

0

0

139,298

4,673,712,404

0

0

4,673,712,404

سپرده نزد هالک بانک

0

0

4,603,880

154,469,382,431

11,851,635

118,172,654,081

272,642,036,512

0

2,500

20,395,000

20,395,000

0

0

5,756,643

193,146,894,995

1,670,358

7,852,352,253

200,999,247,248

231,435

6,932,866,860

10,590,952.92

355,347,652,372

1,438,907,381

162,605,796,455

524,886,315,687

0

0

0

0

22,400,000

182,739,200,000

182,739,200,000

231,435

6,932,866,860

10,590,953

355,347,652,372

1,461,307,381

345,344,996,455

707,625,515,687

بانک صنعت و معدن

0

سپرده نزد بانک ملی دوبی
بانک کنلن چین

سپرده مدت دار نزد بانک
ملی دبی
جمع

 -6-1-1سپردهای سایر ارزها شامل  2500درهم و  1.670.358یوان و  612.800روپیه و  11.851.635لیر و  1.424.770وون می باشد
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یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ  31شهریور ماه 1394

-6-2

سپرده های ریالی نزد بانکهای داخلی به شرح زیر است:
1394/06/31

1393/12/29

حساب دیداری

سپرده مدت دار

جمع

جمع

ریال

ریال

ریال

ریال

25%

249,638,000

3,054,371,758,000

3,054,621,396,000

2,626,327,824,051

بانک آینده/مرکزی

27%

0

2,581,413,269,060

2,581,413,269,060

5,807,227,258,994

موسسه مالی اعتباری عسگریه

18%

0

1,412,679,691,706

1,412,679,691,706

933,548,997,567

بانک ملی خیابان آفریقا

22%

16,000,000,000

998,821,745,607

1,014,821,745,607

163,730,516,542

بانک سپه

7%

0

32,719,611,247

32,719,611,247

29,914,298,018

بانک ملی خیابان پارك

7%

6,000,034,424

22,265,615,869

28,265,650,293

24,061,836,673

بانک قرض الحسنه مهر ایران

نرخ سود

دفتر مرکزی :
بانک سرمایه

4%

88,990,000

14,232,723,362

14,321,713,362

13,180,381,575

23.5%

0

13,305,797,061

13,305,797,061

280,822,202,837

27%

858,433

9,446,809,358

9,447,667,791

8,561,466,661

بانک ملی باغ فردوس

7%

1,176,750

606,350,322

607,527,072

583,604,552

بانک تجارت خیابان پارك

7%

634,670

24,599,011

25,233,681

24,034,290

بانک اقتصاد نوین

7%

309,822,422

596,649,137

906,471,559

877,327,776

بانک سامان

20%

440,000

34,308,183

34,748,183

33,562,284

بانک صادرات

7%

0

34,279,443

34,279,443

32,601,087

23%

7,600

9,404,188,802

9,404,196,402

8,936,516,745

بانک کشاورزی میدان توحید

7%

9,975,000

5,647,932

15,622,932

15,389,080

موسسه مالی اعتباری توسعه

20%

0

370,753,127

370,753,127

357,968,513

بانک سینا

20%

0

391,511

391,511

449,826

بانک انصار

20%

0

100,147

100,147

100,147

27%

بانک صنعت و معدن
بانک ایران زمین-شعبه مرکزی

بانک مسکن شعبه داودیه و
سعادت آباد

بانک گردشگری
جمع دفتر مرکزی

209,922,000

158,594,198

368,516,198

357,040,037

22,871,499,299

8,150,492,883,083

8,173,364,382,382

9,898,593,377,255

شعب:
بانک ملی  39 -فقره حساب

14%

4,112,532,643

64,794,279,137

68,906,811,780

63,892,557,033

بانک مسکن  9 -فقره حساب

7%

39,855,070

5,014,667,159

5,054,522,229

5,633,124,626

بانک سپه  10 -فقره حساب

7%

116,243,032

36,089,945,896

36,206,188,928

18,252,535,763

بانک صادرات  15 -فقره حساب

7%

6,628,793

59,209,199,543

59,215,828,336

27,386,058,314

بانک تجارت  7 -فقره حساب

7%

70,000

4,422,566,214

4,422,636,214

9,040,233,701

بانک کشاورزی  22-فقره حساب

7%

16,697,493,681

14,990,322,537

31,687,816,218

27,678,689,414

بانک رفاه کارگران 5 -فقره حساب

7%

0

12,775,266,493

12,775,266,493

5,275,189,623

بانک ملت  13 -فقره حساب

7%

939,000

30,641,801,143

30,642,740,143

17,525,934,525

7%

0

2,260,790,962

2,260,790,962

0

بانک قرض الحسنه رسالت 2 -فقره حساب

2,647,431,007

0

2,647,431,007

0

بانک انصار 1 -فقره حساب

-6-2-1

جمع شعب

23,621,193,226

230,198,839,084

253,820,032,310

174,684,322,999

جمع کل

46,492,692,525

8,380,691,722,167

8,427,184,414,692

10,073,277,700,254

سود حاصل از سپرده گذاری کوتاه مدت فوق مبلغ  1.381.942میلیون ریال تحت عنوان سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری نزد بانکها در یادداشت  27-1-2منعکس گردیده است .

-6-3

مانده فوق تماما بابت چکهای رمزدار سایر بانکها در وجه حسابهای بانک دی می باشد که ظرف مدت  48ساعت حسب مورد از طریق اتاق پایاپای اسناد بانکی تسویه شده است .

-6-4

مانده مزبور در تاریخ ترازنامه شامل تسهیالت بین بانکی پرداخت شده به بانک اقتصاد نوین به مبلغ  805میلیارد ریال و بانک پارسیان  1.000میلیارد ریال و بانک گردشگری  1.000میلیارد ریال و
بانک قوامین  1.110میلیارد ریال می باشد .

-6-5

مانده مزبور مربوط به مانده ساتناهای واریز شده به حساب اشخاص می باشد که که طبق رویه معمول در روز بعد به حساب جاری بانک مرکزی واریز شده است .
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-6-6

مطالبات از بانک شهر به مبلغ  3.546میلیارد ریال مربوط به خرید یک قطعه زمین همراه با پروانه ساختمانی به مبلغ  4.645میلیارد ریال و فروش آن به مبلغ  8.710میلیارد ریال (بر اساس نظر
کارشناس رسمی دادگستری )می باشد که معادل  %59ثمن معامله پرداخت شده است  .در خصوص معامله فوق فروشنده ملک متعهد به ارائه پروانه ساختمانی اجرایی معین و به روز شده می باشد
که بر آن اساس فروشنده می بایست همزمان با تحویل ملک فرایند تحویل پروامه مذکور را نهایی نماید  .اقدامات الزم برای برقراری شرایط فوق بر اساس توافقات فی مابین در جریان اجرا می باشد .

-7تسهیالت اعطایی به سایر اشخاص
1394/06/31
مانده

سود سالهای آتی

ذخیره م م

خالص

خالص

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

63,917,574,649,383

0

)(2,007,738,511,208

61,909,836,138,175

56,215,403,330,565

مضاربه

387,865,627,760

0

)(12,018,192,093

375,847,435,667

282,388,080,678

قرض الحسنه

507,543,850,845

0

)(15,726,476,024

491,817,374,821

194,954,062,012

فروش اقساطی

993,753,120,161

)(288,132,407,721

)(30,791,890,379

674,828,822,061

607,987,276,216

جعاله

800,930,144,633

)(208,072,908,362

)(24,817,183,176

568,040,053,095

408,267,990,771

بدهکاران ضمانتنامه ها

282,096,019,697

0

)(8,740,872,897

273,355,146,800

130,508,734,625

1,695,019,949

0

)(52,520,961

1,642,498,988

6,554,182,608

مشارکت مدنی

کارتهای اعتباری
اعتبار اسنادی

-7-1

1393/12/29

1,052,296,497,730

0

)(32,605,883,440

1,019,690,614,290

1,078,335,639,507

67,943,754,930,158

)(496,205,316,083

)(2,132,491,530,177

65,315,058,083,898

58,924,399,296,982

طبقه بندی تسهیالت اعطایی فوق براساس دستورالعمل مصوب شورای پول واعتبار ( موضوع یادداشت توضیحی شماره  )3-6به شرح زیر است :
1394/06/31
سررسید گذشته

معوق

مشکوك الوصول

جمع

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

58,995,879,690,789

2,087,194,580,059

2,357,428,364,593

477,072,013,942

63,917,574,649,383

مضاربه

135,940,810,762

27,415,351,160

50,197,598,959

174,311,866,879

387,865,627,760

قرض الحسنه

505,729,927,302

406,025,484

353,457,045

1,054,441,014

507,543,850,845

فروش اقساطی

مانده جاری
مشارکت مدنی

966,501,650,373

10,249,841,363

13,295,860,195

3,705,768,230

993,753,120,161

جعاله

792,011,382,107

4,366,463,986

3,232,443,262

1,319,855,278

800,930,144,633

بدهکاران ضمانتنامه ها

88,565,497,552

0

0

193,530,522,145

282,096,019,697

1,695,019,949

0

0

0

1,695,019,949

کارتهای اعتباری
اعتبار اسنادی

1,052,296,497,730

0

0

0

1,052,296,497,730

62,538,620,476,564

2,129,632,262,052

2,424,507,724,054

850,994,467,488

67,943,754,930,158

)(930,636,227,407

0

0

0

)(930,636,227,407

0

) (100,351,645,341

) (340,727,279,256

) (760,776,378,172

)(1,201,855,302,769

61,607,984,249,157

2,029,280,616,711

2,083,780,444,798

90,218,089,316

65,315,058,083,899

سود سالهای آتی
ذخایر عمومی
ذخایر اختصاصی

-7-2

)(496,205,316,083

تسهیالت اعطایی به سایر اشخاص بر حسب زمان سررسید و نرخ سود :
1393/12/29

1394/06/31
سررسید شده و غیر جاری

1394

1395

1396وپس از آن

جمع

جمع

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

بیش از 24

4,312,146,609,490

45,141,379,374,208

2,740,646,509,464

2,496,971,377,498

54,691,143,870,660

50,302,631,738,289

از  21تا 24

281,526,898,771

6,184,552,734,219

1,043,342,615,317

1,250,126,760,870

8,759,549,009,177

10,045,726,940,852

از  18تا 21

781,891,620,364

1,684,212,073,407

254,234,801,967

562,253,935,540

3,282,592,431,278

19,826,294,489

از  15تا 18

6,955,851,095

15,600,000,001

13,333,327

0

22,569,184,423

465,579,650,977

درصد

از  12تا 15

25,678,640,211

28,539,883,088

118,286,957,145

153,555,993,953

326,061,474,397

2,813,972,871

کمتر از 12

1,886,177,383

56,462,335,120

6,163,223,722

797,327,223,998

861,838,960,223

344,188,864,827

5,410,085,797,314

53,110,746,400,043

4,162,687,440,942

5,260,235,291,859

67,943,754,930,158

61,180,767,462,305

-7-2-1

تسهیالت مربوط به بیش از  24درصد  ،تسهیالتی است که قبل از ابالغ حداکثر نرخ  %24در عقود مشارکتی پرداخت گردیده است .
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 -7-3تسهیالت اعطایی به سایر اشخاص به تفکیک نوع وثیقه :
یادداشت

1394/06/31

1393/12/29

ریال

ریال

اموال منقول و غیرمنقول

38,132,388,389,762

34,150,285,042,578

چک  ،سفته و برات

74,589,252,516,271

62,653,657,770,487

اوراق بهادار

11,928,366,469,300

11,763,910,124,236

اوراق سپرده کوتاه و بلندمدت

3,625,986,449,455

3,451,840,625,724

سایر وثایق

39,968,555,246,579

34,304,405,667,133

168,244,549,071,367

112,019,693,563,025

 -7-4گردش تسهیالت اعطایی به سایر اشخاص

اصل تسهیالت  -ریال
مانده در 1393/12/29

فروش اقساطی

فرع تسهیالت  -ریال

خالص  -ریال

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول  -ریال

اعطایی طی دوره

وصولی طی دوره

مانده در 1394/06/31

مانده در 1393/12/29

اعطایی طی دوره

وصولی طی دوره

سود سال های آتی

مانده در 1394/06/31

مانده در 1393/12/29

اعطایی طی دوره

مانده در 1394/06/31

مانده در 1393/12/29

مانده در 1394/06/31

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

833,596,964,475

2,033,314,409,870

) (1,875,269,590,929

) (214,241,103,387

229,092,707,016

) (12,740,266,884

) (288,132,407,721

) (286,021,070,976

) (11,368,584,872

) (19,423,305,507

) (30,791,890,379

607,987,276,216

991,641,783,416

674,828,822,061

جعاله

550,700,413,980

540,664,473,031

) (291,240,462,135

800,124,424,876

) (135,912,556,120

2,571,228,432

134,147,047,445

) (208,072,908,362

) (207,267,188,605

) (6,520,367,089

) (18,296,816,087

) (24,817,183,176

408,267,490,771

568,040,053,095

مضاربه

389,220,127,533

209,192,016,902

) (279,645,177,726

318,766,966,709

282,260,993,032

21,686,031,951

) (234,848,363,932

0

69,098,661,051

) (389,092,176,445

377,073,984,352

) (12,018,192,093

282,388,944,120

375,847,435,667

مشارکت مدنی

50,158,836,530,721

131,458,334,353,312

) (122,894,276,510,151

58,722,894,373,882

7,399,597,515,599

4,987,056,518,878

) (7,191,973,758,976

0

5,194,680,275,501

) (1,342,921,817,970

) (664,816,693,238

) (2,007,738,511,208

56,215,512,228,350

61,909,836,138,175

ضمانتنامه های

245,628,527,027

1,901,089,240,939

) (1,864,628,748,269

282,089,019,697

7,000,000

0

0

7,000,000

) (115,236,201,995

106,495,329,098

) (8,740,872,897

130,399,325,032

273,355,146,800

بدهکاران بابت
پرداخت شده
قرض الحسنه

199,568,973,768

381,037,805,042

) (73,062,927,965

507,543,850,845

) (1,167,000,000

1,167,000,000

0

0

0

) (3,448,000,000

) (12,278,476,024

) (15,726,476,024

194,953,973,768

491,817,374,821

کارت اعتباری

6,994,796,952

671,329,476

) (5,988,761,019

1,677,365,409

18,000,000

17,659,172

) (18,004,632

0

17,654,540

) (458,000,000

405,479,039

) (52,520,961

6,554,796,952

1,642,498,988

اعتبار اسنادی

1,094,756,994,423

544,802,860,227

) (684,917,797,503

954,642,057,147

) (1,000,000

1,247,067,583,332

) (1,149,412,142,749

0

97,654,440,583

) (16,420,732,650

) (16,185,150,790

) (32,605,883,440

1,078,335,261,773

1,019,690,614,290

53,479,303,328,879

137,069,106,488,799

) (127,969,029,975,697

62,579,379,841,981

7,330,561,849,124

) (8,454,845,489,728

) (496,205,316,083

4,868,169,772,094

) (1,885,465,881,021

) (247,025,649,156

) (2,132,491,530,177

58,924,399,296,982

65,315,058,083,898

6,488,658,728,781
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بانک دی (شرکت سهامی عام )
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ  31شهریور ماه 1394

 -8سایر حسابهای دریافتنی
1394/06/31

1393/12/29

ریال

ریال

یادداشت

طلب از اشخاص حقوقی

8-1

1,531,192,718,585

1,076,931,087,311

طلب ازشرکتهای گروه

8-2

16,289,429,977,847

7,036,337,267,268

سود سهام دریافتنی

8-3

793,327,232,621

767,861,804,989

پیش پرداختها

8-4

96,807,970,856

98,569,873,803

طلب از اشخاص وابسته

8-5

1,426,394,493,337

1,523,868,105,287

علی الحساب وجاری کارکنان

8-6

192,730,188,044

187,330,424,006

35,382,430,844

24,993,807,512

20,365,265,012,134

10,715,892,370,176

سایر

-8-1

طلب از اشخاص حقوقی به شرح زیر است :
یادداشت
شرکت های کارگزاری بورس اوراق بهادار
خریداران امالك

8-1-1

شرکت بازرگانی شاهد
بانکها بابت سود تحقق یافته سررسید نشده سپرده ها

8-1-2

مؤسسه اندوخته شاهد
مرکز توسعه فن آوری اطالعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

8-1-3

ریال

ریال

839,404,916

4,131,161,489

790,692,122,617

413,435,548,980

922,167,988

922,167,988

105,204,318,136

0

4,987,183,224

4,987,183,224

50,000,000,000

50,000,000,000

شرکت ایرانسل

8-1-4

1,365,367,105

2,257,794,553

شرکت تعاونی مسکن کارکنان بانک دی

8-1-5

576,400,529,599

572,869,078,747

781,625,000

28,328,152,330

1,531,192,718,585

1,076,931,087,311

سایر اقالم

8-1-1

1394/06/31

1393/12/29

مانده مزبور عمدتاً شامل مبلغ  358میلیارد ریال بابت فروش ملک تعاونی مسکن و مبلغ  380میلیارد ریال بابت فروش ملک اقاقیا به شرکت تامین آتیه کارکنان بانک آینده و مبلغ  53میلیارد
ریال طلب از آقای اخباراتی بابت فروش ملک با هنر می باشد .

8-1-2

مانده مزبور عمدتاً شامل سود بانک سرمایه به مبلغ  65.654میلیون ریال و سود بانک آینده به مبلغ  30.188میلیون ریال و سود موسسه عسکریه به مبلغ  8.466میلیون ریال می باشد که در مهر ماه سال

8-1-3

طلب ازمرکز توسعه فناوری اطالعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بابت فروش دو میلیون پین کد شهروند الکترونیک می باشد .

8-1-4

پرداختی به شرکت ایرانسل بابت قرارداد خرید شارژ بوده که از طریق کلیه خودپردازهای بانک دی قابل اجراء می باشد .

8-1-5

پرداختی به شرکت تعاونی مسکن کارکنان بانک دی مربوط به تامین نقدینگی آن شرکت در تاریخ ترازنامه بوده است .
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بانک دی (شرکت سهامی عام )
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ  31شهریور ماه 1394

-8-2

طلب از شرکتهای گروه به شرح زیر می باشد :
ر  - 1394/06/31ریال

یادداشت
شرکت توسعه دنیای شهر کهن
شرکت عمران و مسکن آباد دی

حصه جاری

حصه بلند مدت

جمع

ریال

8-2-1

778,666,800,370

0

778,666,800,370

728,249,856,265

8-2-2

4,955,540,181,787

0

4,955,540,181,787

2,314,246,272,137

شرکت سرمایه گذاری رویای روز

7,963,250,741

کیش
شرکت خدمات مالی وحسابداری

0

7,963,250,741

10,000,000,000

20,971,710,401

0

20,971,710,401

13,207,947,201

8-2-3

0

0

0

90,278,736,630

8-2-4

10,526,238,866,676

0

10,526,238,866,676

3,879,281,563,692

بیمه دی

35,105,326

0

35,105,326

0

شرکت کارگزاری بانک دی

14,062,546

0

14,062,546

1,072,891,343

16,289,429,977,847

0

16,289,429,977,847

7,036,337,267,268

دی ایرانیان
شرکت لیزینگ دی
خدمات پشتیبانی توسعه دیدار
ایرانیان

-8-2-1

1393/12/29

پرداخت به شرکت توسعه دنیای شهر کهن بابت علی الحساب تامین نقدینگی در خصوص پروژه ظفر که در سال های قبل آغاز گردیده می باشد .

-8-2-2

مانده طلب از شرکت عمران و مسکن آباد دی عمدتاً بابت علی الحساب تامین نقدینگی آن شرکت با هدف ابزار های مدیریتی بانک جهت فروش امالك مازاد و تملک شده می باشد .

8-2-3

مانده طلب مزبور در تاریخ ترازنامه مربوط به حق بیمه درمان تکمیلی پرسنل آن شرکت و همچنین حق الزحمه های حسابرسی کنترل های داخلی و کارشناسی ملک می باشد که توسط بانک
پرداخت و به حساب بدهی آن شرکت منظور شده است .

8-2-4

پرداخت به شرکت خدمات پشتیبانی توسعه دیدار ایرانیان بابت علی الحساب تامین نقدینگی جهت قرارداد با شهرداری تهران ( شامل فرآیند تسویه حساب صاحبان مطالبات از شهرداری تهران
در قبال اخذ دارایی های قابل تبدیل به وجه نقد از طرف آن نهاد و اخذ  5درصد کارمزداز طریق شرکت توسعه دیدار ایرانیان که  2درصد متعلق به خودآن شرکت است و از این طریق مبلغ 35.369
میلیون ریال طبق یادداشت توضیحی  31-1درآمد شناسایی شده است .
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بانک دی (شرکت سهامی عام )
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ  31شهریور ماه 1394

-8-3

سود سهام دریافتنی به شرح زیر می باشد :
یادداشت

1394/06/31

1393/12/29

ریال

ریال

شرکتهای عضو گروه :
شرکت خدمات پشتیبانی توسعه دیدار ایرانیان

8-3-1

430,000,000,000

430,000,000,000

سرمایه گذاری بو علی

8-3-2

188,277,451,000

188,277,451,000

شرکت لیزینگ دی

8-3-3

90,000,000,000

90,000,000,000

شرکت کارگزاری بانک دی

8-3-4

10,682,000,000

0

718,959,451,000

708,277,451,000

شرکتهای بورسی :
مپنا

1,575,000,000

1,935,750,000

گروه بهمن

5,996,800,000

3,426,200,000

پتروشیمی پردیس

6,057,600,000

6,057,600,000

صنایع ملی مس ایران

0

3,180,549,250

فوالد مبارکه اصفهان

2,531,246,921

5,879,000,000

مخابرات ایران

2,392,400,000

2,392,400,000

ارتباطات سیار

1,369,415,600

1,369,415,600

بانک پاسارگاد

8,647,769,000

5,440,000,000

0

160,050,000

3,355,691,740

1,514,153,590

معدنی گل گهر

3,765,083,000

0

سرمایه گذاری مسکن شمال شرق

10,500,000,000

556,765,000

پست بانک
توسعه معادن و فلزات

توسعه معادن روی ایران
نیرو محرکه

0

442,043,400

257,692,050

257,692,050

بانک سینا

378,750,000

378,750,000

پاالیش نفت اصفهان

2,919,109,760

2,556,858,000

0

342,648,750

2,524,988,600

1,947,500,000

0

3,780,000,000

سرمایه گذاری ساختمان ایران
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی
پاالیش نفت بندر عباس
نفت و گاز پتروشیمی تامین

4,800,000,000

5,675,000,000

صندوق های سرمایه گذاری

0

1,513,831,999

2,853,238,500

2,853,238,500

2,869,492,550

1,847,800,350

سیمان فارس و خوزستان

0

864,000,000

سرمایه گذاری دارویی تامین

0

1,687,500,000

سرمایه گذاری امید

0

1,365,000,000

حفاری شمال

4,450,000,000

0

سایر

7,123,503,900

2,160,607,500

توسعه فناوری اطالعات خوارزمی
فوالد خوزستان

-8-3-1

مانده سود سهام شرکت توسعه دیدار ایرانیان مربوط به عملکرد سال مالی  1393آن شرکت می باشد .

-8-3-2

مانده سود سهام شرکت سرمایه گذاری بوعلی مربوط به عملکرد سال مالی  1393آن شرکت می باشد .

-8-3-3

مانده سود سهام شرکت لیزینگ دی مربوط به عملکرد سال مالی  1393آن شرکت می باشد .

8-3-4

مانده سود سهام شرکت کارگزاری بانک دی مربوط به عملکرد سال مالی  1393آن شرکت می باشد .
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74,367,781,621

59,584,353,989

793,327,232,621

767,861,804,989

بانک دی (شرکت سهامی عام )
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ  31شهریور ماه 1394

-8-4

تفکیک پیش پرداختها به شرح زیر می باشد :
1394/06/31

یادداشت

حصه جاری

1393/12/29

حصه بلند مدت

جمع

9,085,395,619

0

9,085,395,619

8,575,800,600

73,750,383,417

0

73,750,383,417

73,750,383,417

شرکت نرم نگاران پیشرو

945,000,000

0

945,000,000

0

توسعه بهینه پرداز جزیره

100,000,000

0

100,000,000

0

110,000,000

0

110,000,000

0

پیش پرداخت بیمه
8-4-1

پیش پرداخت مالیات

مرکزتحقیقات دانشگاه امام
صادق(ع)
موسسه بین المللی پویندگان راه
دانائی

8-4-2

فروشگاه پوشاك آقایان
8-4-3

شرکت سهندژنراتورایرانیان
پیش پرداخت به اشخاص

8-4-4

2,000,000,000

0

2,000,000,000

0

1,470,000,000

0

1,470,000,000

0

1,497,500,000

0

1,497,500,000

0

1,917,000,000

0

1,917,000,000

0

5,013,550,000

0

5,013,550,000

0

موسسه پویا نمایان حافظ

585,000,000

0

585,000,000

585,000,000

سایر اقالم

334,141,820

0

334,141,820

15,658,689,786

96,807,970,856

0

96,807,970,856

98,569,873,803

پیش پرداخت تبلیغات

8-4-1

مانده مزبور عمدتاً مربوط به پیش پرداخت مالیات نقل و انتقال واگذاری امالك می باشد .

8-4-2

پیش پرداخت به موسسه بین المللی پویندگان راه دانایی بابت انجام عملیات امور برقی طبق قراداد می باشد .

8-4-3

پیش پرداخت به شرکت سهند ژنراتور بابت خرید دیزل ژنراتور بابت پشتیبانی از دیتا سنتر طبق قرارداد می باشد .

8-4-4

مانده پیش پرداخت تبلیغات در تاریخ ترازنامه عمدتاً مربوط به پیش پرداخت به شرکت ایران نوین کیش بابت اجاره فضای تبلیغاتی روی بیلبورد می باشد .

-8-5

طلب از اشخاص وابسته به شرح زیر می باشد :
1394/06/31

یادداشت

1393/12/29

حصه جاری

حصه بلند مدت

جمع

ریال

8-5-1

914,717,280,782

0

914,717,280,782

1,235,572,796,904

8-5-2

260,601,832,645

0

260,601,832,645

176,128,458,936

52,470,000

0

52,470,000

52,470,000

بنیاد شهید و امور ایثارگران

8-5-3

188,536,571,410

0

188,536,571,410

0

شرکت پشتیبانی آتیه سازان دی

8-5-1

62,486,338,500

0

62,486,338,500

112,114,379,447

1,426,394,493,337

0

1,426,394,493,337

1,523,868,105,287

شرکت آتیه سازان دی
شرکت تجارت الکترونیک دی
شرکت مدیریت و توسعه اندیشه دی

8-5-1

ریال

طلب از شرکت آتیه سازان بابت پیش پرداختهای تجهیز ،پشتیبانی  ،خدماتی و سخت افزاری از شعب می باشد .

8-5-2

مانده طلب از شرکت تجارت الکترونیک دی عمدتا بابت پیش پرداخت پشتیبانی  ،نصب و اجاره  25هزار دستگاه پایانه فروشگاهی می باشد.

8-5-3

مانده طلب از بنیاد شهید و امور ایثارگران به شرح زیر می باشد :
مبلغ  -ریال

شرح

)(138,735,038,806

مانده بدهی در ابتدای سال 1394
کسر می شود :
اجاره بهاء امالك در اختیار بنیاد شهید

23,729,558,225

بابت سود سهام سال  92و  93ایثارگران و جانبازان

301,053,835,040

پرداخت به مرجع قضایی اجرای احکام مربوط به صندوق رفاه آتیه کارکنان بانک کشاورزی
تسویه بدهی سرایدار امالك شاهد

300,000,000

مانده طلب تا پایان 1394/06/31
8-6

2,188,216,951
188,536,571,410

مانده طلب از جاری کارکنان عمدتاً شامل  174.676میلیون ریال خرید سهام بانک دی برای کلیه پرسنل بانک در قالب ارائه تسهیالت و کسر از حقوق ماهیانه و  18.054میلیون ریال مساعده و
علی الحساب پرداختی می باشد .
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 -9سرمایه گذاری ها
1394/06/31
یادداشت

ریال

ریال

ریال

سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی

9-1

413,496,880,513

263,611,960,000

677,108,840,513

714,050,819,024

سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته

9-2

178,460,420,076

0

178,460,420,076

178,460,420,076

9-3

0

91,000,000,000

91,000,000,000

91,000,000,000

سرمایه گذاری
سرمایه گذاری در سهام سریع
المامله در بازار
پیش پرداخت سرمایه گذاری

9-4

327,125,776,890

0

327,125,776,890

410,818,975,764

9-5

1,167,293,844,743

0

1,167,293,844,743

1,037,873,332,000

2,086,376,922,222

354,611,960,000

2,440,988,882,222

2,432,203,546,864

سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی به شرح زیر میباشد :
1394/06/31

یادداشت

-9-2

جمع

1393/12/29

درصد سرمایه گذاری

تعداد سهام

بهای تمام شده -ریال

بهای تمام شده -ریال

شرکت خدمات ارزی و صرافی دی

100

70,000,000

70,000,000,000

70,000,000,000

شرکت سرمایه گذاری بو علی

47

376,554,902

413,496,880,513

450,438,859,024

شرکت لیزینگ بانک دی

100

100,000,000

100,000,000,000

100,000,000,000

شرکت خدمات پشتیبانی دیدار ایرانیان

100

500,000

50,000,000,000

50,000,000,000

شرکت کارگزاری بانک دی

98

5,880,000

43,611,960,000

43,611,960,000

677,108,840,513

714,050,819,024

سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته به شرح زیر میباشد :
1394/06/31

پذیرفته شده در فرا بورس :

درصد

تعداد سهام

شرکت بیمه دی (سهامی عام )

19.7

120,341,768

160,872,096,579

372,277,945

125,380,802,397

حق تقدم شرکت بیمه دی
تغییرات کاهش ارزش سرمایه گذاری

9-3

جمع

فرابورس
ریال

سرمایه گذاری در صندوقهای

-9-1

پذیرفته شده در بورس و

سایر

1393/12/29

1393/12/29

بهای تمام شده

ارزش بازار

بهای تمام شده

ریال

ریال

ریال

153,315,412,432

160,872,096,579

91,952,652,415

125,380,802,397

0

)(107,792,478,900

0

)(107,792,478,900

492,619,713

178,460,420,076

245,268,064,847

178,460,420,076

سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری به شرح زیر می باشد :
1394/06/31
یادداشت

1393/12/29

تعداد سهام

بهای تمام شده

ارزش بازار

بهای تمام شده

صندوق سرمایه گذاری بانک دی

47,000

47,000,000,000

90,858,520,000

47,000,000,000

صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری

25,000

25,000,000,000

25,000,000,000

25,000,000,000

صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان دی

19,000

19,000,000,000

19,786,771,000

19,000,000,000

91,000,000,000

135,645,291,000

91,000,000,000
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-9-4

سرمایه گذاری در سایر شرکتها به شرح زیر می باشد:
1394/06/31

پذیرفته شده در بورس و

بهای تمام شده

ارزش بازار

بهای تمام شده

ریال

ریال

ریال

سرمایه گذاری امید

2,100,000

8,093,409,380

3,796,800,000

8,093,409,380

تامین ماسه

293,000

2,585,407,139

1,550,556,000

0

ملی صنایع مس ایران

4,000,000

14,104,006,243

5,512,000,000

14,104,006,243

7,393,678

17,918,936,655

16,857,585,840

17,361,799,133

0

0

0

2,246,944,337

مدیریت پروژه های نیروگاهی(مپنا)

5,250,000

47,724,453,223

38,319,750,000

47,724,453,223

دام پارس

322,329

3,216,485,387

3,085,977,846

2,864,610,133

سنگ آهن گل گهر

7,530,166

41,177,664,971

15,662,745,280

52,393,496,472

حق تقدم سنگ آهن گل گهر

2,510,055

11,215,831,501

11,295,247,500

0

سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

4,092,307

15,961,047,721

4,137,322,377

15,961,047,721

سرمایه گذاری معادن و فلزات (حق تقدم )

1,514,153

4,391,432,355

426,991,146

4,391,432,355

فوالد مبارکه اصفهان

5,625,000

18,989,162,167

6,125,625,000

18,989,162,167

سرمایه گذاری مسکن شمال شرق

37,916,667

83,621,263,256

48,495,415,814

101,199,954,416

حق تقدم سرمایه گذاری مسکن شمال شرق

14,583,333

17,578,691,160

3,893,749,911

0

پاالیش نفت بندرعباس

2,100,000

31,181,399,819

7,364,700,000

31,181,399,819

پاالیش نفت اصفهان

1,249,144

7,287,148,124

2,899,263,224

7,287,148,124

بانک پاسارگاد

16,038,845

27,348,484,644

20,545,760,445

31,384,866,786

حق تقدم بانک پاسارگاد

3,207,769

2,261,927,929

949,499,624

0

پست بانک

9,507,726

20,344,758,601

10,477,514,052

20,344,758,601

بانک صادرات ایران

1,000,000

1,035,005,745

897,000,000

0

حفاری شمال

5,800,000

44,073,538,855

15,834,000,000

44,073,538,855

فرابورس :

درصد

شرکت گسترش صنایع وخدمات کشاورزی
بانک ملت

شرکت ایران خودرو

تعداد سهام

500,000

1,617,807,439

1,054,500,000

0

سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین

7,000,000

25,757,532,325

14,581,000,000

25,757,532,325

گروه بهمن

5,141,200

14,592,040,810

9,583,196,800

14,592,040,810

سرمایه گذاری خوارزمی

1,320,000

2,399,533,242

1,739,760,000

2,546,742,321

شرکت سیمان فارس و خوزستان

2,700,000

11,594,274,170

3,369,600,000

11,594,274,170

شرکت توسعه فناوری اطالعات خوارزمی

11,000,000

68,208,308,883

36,982,000,000

68,208,308,883

سرمایه گذاری توکا فوالد

2,941,957

6,140,034,900

3,286,165,969

5,222,407,673

فوالد خوزستان

888,428

10,593,972,570

2,353,445,772

10,593,972,570

بیمه آسیا

1,000,000

1,660,028,670

1,096,000,000

1,660,028,670

سرمایه گذاری دارویی تامین

1,460,000

9,690,575,555

7,440,160,000

9,690,575,555

اجاره ماهان سه ماهه  20درصد

9,550

9,729,742,282

9,550,000,000

9,729,742,282

هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس

1,402,234

21,875,868,135

14,949,216,674

21,875,868,135

سایر

821,439

4,295,463,553

2,909,784,595

13,306,691,455

608,265,237,409

327,022,333,869

614,380,212,614

) (281,242,903,540

0

) (203,664,679,871

تغییرات کاهش ارزش سرمایه گذاری
شرکت الکترونیکی پرداخت کارت شاپرك (خارج از بورس )

-9-5

1393/12/29

103,443,021

103,443,021

103,443,021

327,125,776,890

327,125,776,890

410,818,975,764

مانده پیش پرداخت های سرمایه گذاری مربوط به  268میلیارد ریال بابت شرکت لیزینگ دی و  70میلیارد ریال بابت شرکت تامین سرمایه دی و  788میلیارد ریال بابت افزایش سرمایه 309
درصدی شرکت بیمه دی و مبلغ  4میلیارد ریال مشارکت در افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق و  37میلیارد ریال حق تقدم سهام شرکت سرمایه گذاری بوعلی در تاریخ
ترازنامه می باشد .
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-10دارائيهاي ثابت مشهود

بهاي تمام شده -ریال
شرح اقالم

دارائيهاي اضافه شده طی دوره

دارائيهاي فروش رفته

مالی

طی دوره مالی

استهالک انباشته

مانده در پایان دوره

1394/06/31

1393/12/29

0

0

3,715,274,633,245

3,554,911,991,245

145,973,283,537

1,147,459,993,031

976,861,474,521

60,953,616,800

81,390,479,667

76,560,814,274

مانده در پایان دوره

مانده در ابتداي دوره

زمين

3,554,911,991,245

0

160,362,642,000

0

3,715,274,633,245

0

0

ساختمان وتاسيسات

1,081,701,616,272

0

211,731,660,296

0

1,293,433,276,568

104,840,141,751

41,133,141,786

0

124,953,699,760

12,335,799,857

5,054,596,850

0

142,344,096,467

48,392,885,486

12,560,731,314

0

تجهيزات رایانه اي
تجهيزات حفاظتی و
ایمنی
تجهيزات بانکی
وسائط نقليه
اثاثه و منصوبات

هزینه بهسازي و نوسازي
شعب
پيش پرداختهاي سرمایه
اي
اقالم سرمایه اي در انبار

مانده در ابتداي دوره

نقل و انتقاالت

استهالک انباشته-ریال
استهالک دوره مالی

مبلغ دفتري -ریال

دارائيهاي فروخته شده

25,657,178,165

5,458,962,361

2,183,061,944

0

33,299,202,470

6,049,302,389

1,369,447,299

0

7,418,749,688

25,880,452,782

19,607,875,776

298,597,388,787

10,201,190,000

28,596,359,300

0

337,394,938,087

141,052,280,883

29,041,831,520

0

170,094,112,403

167,300,825,684

157,545,107,904

4,563,319,000

0

0

0

4,563,319,000

1,235,573,700

423,945,630

0

1,659,519,330

2,903,799,670

3,327,745,300

52,730,199,573

5,237,430,752

3,122,745,738

0

61,090,376,063

13,010,918,429

2,738,024,700

0

15,748,943,129

45,341,432,934

39,719,281,144

5,143,115,392,802

33,233,382,970

411,051,066,128

0

5,587,399,841,900

314,581,102,638

87,267,122,249

0

401,848,224,887

5,185,551,617,013

4,828,534,290,164

169,523,112,652

) (170,449,888

7,075,324,270

0

176,427,987,034

150,564,754,112

6,179,177,079

0

156,743,931,191

19,684,055,843

18,958,358,540

184,256,700,128

25,423,832,206

19,640,940,992

0

229,321,473,326

0

0

0

0

229,321,473,326

184,256,700,128

12,568,260,631

) (58,486,765,288

271,282,927,880

0

225,364,423,223

0

0

0

0

225,364,423,223

12,568,260,631

5,509,463,466,213

0

709,050,259,270

0

6,218,513,725,483

465,145,856,750

93,446,299,328

0

558,592,156,078

5,659,921,569,405

5,044,317,609,463
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-10-1

داراییهای ثابت مشهود تا ارزش  2.420.116میلیون ریال در مقابل خطرات احتمالی ناشی از حریق  ،سیل و زلزله از پوشش بیمه ای برخوردار می باشد .

-10-2

اضافات زمین و ساختمان بشرح جدول زیر می باشد :
شرح

قیمت تمام شده
ریال
85,158,000,000

خرید ملک پالك ثبتی2فرعی از485اصلی واقع درشهرشیراز
هزینه ثبتی ملک نوبخت

103,142,000

خرید تاسیسات ساختمان مطهری

222,075,000

خریدملک انبار واقع درکیلومتر14جاده مخصوص طی پالك ثبتی6131

90,000,000,000

خریدملک شعبه خیابان دولت

170,000,000,000

صورت وضعیت قطعی شعبه نیاوران

4,464,172,143

هزینه عوارض شهرداری تغییرکاربری ملک پالك ثبتی1369خیابان ظفر

19,914,430,573

هزینه های بازسازی وتجهیز ساختمان ظفر

2,232,482,580
372,094,302,296

-10-3

افزایش تجهیزات بانکی عمدتاً شامل خرید دستگاه سیستم نوبت دهی و پاکت گذاری و دستگاه خودپرداز و سایر تجهیزات بانکی جمعا به مبلغ  28.596میلیون ریال و انتقال اموال از انبار به
حساب دارایی به مبلغ  10.201میلیون ریال می باشد .

-10-4

اضافات اثاثه و منصوبات مورد استفاده جهت ستاد و شعب تهران و شهرستان ها شامل اموال و اثاثه خریداری شده در تهران و شهرستانها می باشد .

-10-5

مانده پیش پرداخت های سرمایه ای بشرح جدول ذیل می باشد :
1394/06/31

1393/12/29

ملک واقع در خیابان کوه نور

64,214,533,190

56,911,666,667

آپارتمان جنب ساختمان دفتر مرکزی بانک

117,020,177,882

93,600,000,000

4,833,925,000

17,685,000,000

شرکت عمران تحکیم فیدارپیشرو

-10-5-1

9,749,195,442

0

شرکت مهندسی بنیان طرح ماندگار

-10-5-2

4,379,589,144

0

شرکت ایستاسازه هخامنش

-10-5-3

16,739,568,558

شرکت آرتان آرك پارسی
شرکت اسکان بنامعاصر

شرکت ایران نارا  -خرید تجهیزات الکترونیکی

0

-10-5-4

8,568,000,000

-10-5-5

3,062,946,010

0

753,538,100

16,060,033,461

229,321,473,326

184,256,700,128

خرید تجهیزات شعب بانک و سایر اقالم سرمایه ای

0

-10-5-1

پیش پرداخت به شرکت عمران تحکیم فیدرا پیشرو بابت انجام عملیات تجهیز شعبه نیاوران و بازسازی کیوسک خدمات الکترونیک طبق قرارداد می باشد .

-10-5-2

پیش پرداخت به شرکت مهندسی بنیان طرح ماندگار بابت عملیات تجهیز شعب بانک طبق قرارداد می باشد .

-10-5-3

پیش پرداخت به شرکت ایستاسازه هخامنش بابت عملیات تجهیز شعب بانک طبق قرارداد می باشد .

-10-5-4

پیش پرداخت به شرکت آرتان آرك پارسی بابت خرید سایبان و کاور خودپرداز طبق قرارداد می باشد .

-10-5-5

پیش پرداخت به شرکت اسکان بنا معاصر بابت عملیات تجهیز شعب بانک طبق قرارداد می باشد .
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یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ  31شهریور ماه 1394

-10-6

طبق بخشنامه شماره  94/62147مورخ  13941/03/11اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی ج .ا .ا و همچنین مصوبه یک هزار و دویستمین جلسه شورای محترم پول و اعتبار دستور
العمل نحوه محاسبه نسبت مانده خالص دارایی های ثابت موسسات اعتباری مورد بازنگری و اصالح واقع گردید و هم راستا با ماده  16قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام
مالی کشور مقرر شد  ،موسسات اعتباری ظرف مدت سه سال از تاریخ ابالغ  ،حداقل هر سال  33درصد از مازاد دارایی های ثابت خود را تا رسیدن به حد مقرر در دستور العمل
مذکور ( 75درصد ) واگذار نمایند .

1394/06/31
شرح

ریال

ریال

اموال غیر منقول :
عرصه

3,715,274,633,245

اعیانی

1,293,433,276,568
229,321,473,326

پیش پرداخت سرمایه ای

)(145,973,283,537

) استهالك انباشته(

5,092,056,099,602

خالص اموال غیر منقول
مستحدثات شعب استیجاری

176,427,987,034

) استهالك انباشته(

)(156,743,931,191

خالص مستحدثات شعب استیجاری

19,684,055,843

اموال منقول

578,691,932,087
)(255,874,941,350

) استهالك انباشته(
خالص اموال منقول

322,816,990,737

دارایی نامشهود

328,404,990,271

ودایع پرداختی بابت اجاره شعب

1,118,486,158,942

کسر می شود :
اقالم سرمایه ای موجود در انبار

)(225,364,423,223

جمع خالص اموال منقول  ،غیر منقول

6,656,083,872,172

سرمایه ثبت شده

5,000,000,000,000

اندوخته ها

1,036,246,377,266

سرمایه و اندوخته ها

6,036,246,377,266
110%

نسبت مانده خالص دارایی ها به حقوق صاحبان سهام
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بانک دی (شرکت سهامی عام )
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ  31شهریور ماه 1394

-11داراییهای نا مشهود
بهای تمام شده :
یادداشت

مانده در 1393/12/29

افزایش طی دوره مالی

کاهش طی دوره مالی

مانده در 1394/06/31

ریال

ریال

ریال

ریال

سرقفلی

11-1

173,748,000,000

58,342,000,000

0

232,090,000,000

نرم افزار های عملیاتی واداری

11-2

79,981,469,557

24,598,333,871

0

104,579,803,428

5,449,029,560

0

0

5,449,029,560

259,178,499,117

82,940,333,871

0

342,118,832,988

حق االمتیاز ها

استهالك انباشته :
نرم افزار های عملیاتی واداری

ارزش دفتری

)(4,092,739,542

)(9,621,103,175

0

)(13,713,842,717

)(4,092,739,542

)(9,621,103,175

0

)(13,713,842,717

255,085,759,575

73,319,230,696

0

328,404,990,271

-11-1

اقزایش طی دوره مربوط به سرقفلی ناشی از خرید ملک واقع در شهر شیراز می باشد .

-11-2

مانده سرفصل نرم افزار های عملیاتی و اداری عمدتاً شامل مبلغ  86.870میلیون ریال بابت خرید حق امتیاز دائمی بهره برداری از سیستم نرم افزاری بنکو و خرید سیستم جامع منابع انسانی به
مبلغ  5.287میلیون ریال می باشد .

 -12سایرداراییها

1394/06/31

1393/12/29

ریال

ریال

یادداشت

1,118,486,158,942

1,123,638,658,942

7,602,105,599,500

8,022,946,312,469

22,000,000,000

100,000,000,000

صندوق قرض الحسنه بانک دی

50,000,000,000

50,000,000,000

موجودی ملزومات انبار بانک دی

17,403,680,000

15,539,000,000

حق تمبرو حق الطبع دسته چک

3,187,477,801

3,079,119,402

ودیعه اجاره محل

12-1

وثایق تملیکی(اموال غیر منقول )
سپرده های عضویت

12-2

سایر

0

2,000,000,000

8,813,182,916,243

9,317,203,090,813

8,813,182,916,243

9,317,203,090,812

12-1

مبلغ فوق مربوط به  81فقره ودیعه اجاره محل ستاد و شعب بانک در تهران و شهرستانها می باشد که قراردادهای اجاره برای مدت سه الی پنج سال با موجرین منعقد شده است .

12-2

سپرده مزبور مربوط به حق عضویت بانک در صندوق ضمانت سپرده ها می باشد .

 -13بدهی به بانک مرکزی
(تجدید ارائه شده)
یادداشت

اضافه برداشت از حساب جاری نزد بانک مرکزی

حساب کلر چک های عادی و رمزدار

13-1

13-1

1394/06/31

1393/12/29

ریال

ریال

0

9,261,414,583,556

724,156,716,050

2,107,964,625,706

724,156,716,050

11,369,379,209,262

مانده بدهی مزبور در تاریخ ترازنامه مربوط به حساب کلر چک های عادی و رمزدار می باشد که طبق رویه هر روزه در روز بعد از حساب جاری بانک مرکزی تسویه شده است .

28

بانک دی (شرکت سهامی عام )
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ  31شهریور ماه 1394

 -14بدهی به بانکها و موسسات اعتباری

یادداشت

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت سایر بانکها
سپرده دریافتی از بانک ها

1394/06/31

1393/12/29

ریال

ریال

14-1

4,643,976,042,685

170,210,645,047

14-2

10,630,000,000,000

8,900,000,000,000

274,883,459,066

197,237,527,880

خالص مبادالت شتابی و مانده مبادله اسناد پایا و ساتنا

15,548,859,501,751
14-1

9,267,448,172,927

مانده سپرده مزبور در تاریخ ترازنامه عمدتاً مربوط به سپرده کوتاه مدت بانک ملت به مبلغ  2.818.693میلیون ریال و سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد  1.628.374و سپرده کوتاه مدت بانک
صادرات به مبلغ  159.287میلیون ریال و سپرده کوتاه مدت بانک قرض الحسنه رسالت به مبلغ  31.764میلیون ریال می باشد .

14-2

مانده حساب مزبور در تاریخ ترازنامه مربوط به سپرده های دریافتی از بانک های شهر به مبلغ  3.430میلیارد ریال و بانک سینا  3.000میلیارد ریال و بانک مسکن  3.500میلیارد ریال و بانک
توسعه تعاون  400میلیارد ریال و بانک توسعه صادرات  100میلیارد ریال و بانک مشترك ایران /ونزوئال مبلغ  200میلیارد ریال می باشد .

-15سپرده های دیداری
یادداشت
سپرده های قرض الحسنه جاری (ریالی)
سپرده های قرض الحسنه جاری (ارزی)

ریال

ریال

3,821,609,830,106

1,851,283,297,996

365,476,000

329,554,000

انواع چکهای بانکی فروخته شده-نزد اشخاص

15-1

218,533,756,086

224,877,422,483

انواع چکهای بانکی فروخته شده-بین بانکی

15-1

حواله ارزی

15-1

1394/06/31

1393/12/29

214,863,966,762

314,060,996,994

502,812,516,507

333,036,832,800

4,758,185,545,461

2,723,588,104,273

مانده بدهی بابت چکهای فروخته شده ( نزد اشخاص و بین بانکی ) در روز بعد از تاریخ ترازنامه تسویه شده است .

-16سپرده های قرض الحسنه پس انداز و مشابه

سپرده های قرض الحسنه پس
انداز (ریالی)
سپرده های قرض الحسنه پس
انداز (ارزی)

مانده در 1393/12/29

سپرده جذب شده طی دوره

سپرده پرداخت شده طی دوره

مانده در 1394/06/31

ریال

مالی
ریال

مالی
ریال

ریال

285,452,624,416

20,350,770,451,933

)(20,283,466,005,886

352,757,070,463

20,711,324,919

1,976,973,057,196

)(1,994,146,962,573

3,537,419,542

306,163,949,335

22,327,743,509,129

)(22,277,612,968,459

356,294,490,005

-17سپرده های سرمایه گذاری مدت دار
مانده در 1393/12/29

سپرده جذب شده طی دوره

سپرده پرداخت شده طی دوره

مانده در 1394/06/31

ریال

مالی
ریال

مالی
ریال

ریال

17-1

48,178,916,443,570

14,346,625,274,493

) (17,482,410,011,941

45,043,131,706,122

17-2

15,127,269,757

7,198,812,333

)(9,053,316,248

13,272,765,842

یادداشت

سپرده های سرمایه گذاری بلند
مدت ریالی
سپرده های سرمایه گذاری بلند
مدت ارزی
سپرده های سرمایه گذاری کوتاه
مدت عادی
سپرده های سرمایه گذاری کوتاه
مدت ویژه 6ماهه
سپرده های سرمایه گذاری کوتاه
مدت ویژه بیشتر از 6ماه و کمتر از
یکسال

17-3

33,847,308,760,910

291,221,744,922,253

) (268,428,820,963,125

56,640,232,720,038

17-3

9,153,000,000

440,371,000,000

) (73,557,500,000

375,966,500,000

17-3

2,540,950,021

948,889,298

) (1,432,078,490

2,057,760,829

82,053,046,424,258

306,016,888,898,377

) (285,995,273,869,804

29

102,074,661,452,831

بانک دی (شرکت سهامی عام )
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ  31شهریور ماه 1394

17-1

سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :
سپرده جذب شده طی دوره

سپرده پرداخت شده طی دوره

مالی

مالی

ریال

ریال

ریال

ریال

بلند مدت یکساله

22

28,029,641,085,843

12,812,990,474,493

)(13,160,048,595,609

27,682,582,964,727

بلند مدت دو ساله

22

410,690,702,919

924,000,000

)(80,288,387,577

331,326,315,342

بلند مدت سه ساله

22

14,761,257,000

0

)(1,926,000,000

12,835,257,000

بلند مدت چهار ساله

22

1,411,000,000

0

)(50,000,000

1,361,000,000

22

19,721,842,397,808

322,839,000,000

)(4,147,847,228,755

15,896,834,169,053

نرخ

بلند مدت پنج ساله
اوراق گواهی سپرده مدت دار ویژه
سرمایه گذاری

17-2

20

مانده در 1393/12/29

570,000,000

1,209,871,800,000

48,178,916,443,570

14,346,625,274,493

) (92,249,800,000
)(17,482,410,011,941

45,043,131,706,122

1393/12/29

مدت

نرخ

دالر

یکساله

4.8%

376,006

پوند

یکساله

1.75%

12,400

یورو

یکساله

4.3%

42,700

1,432,670,400

623,546

13,272,765,842

17-3

1,118,192,000,000

سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت ارزی در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است :
1394/06/31

نوع ارز

مانده در 1394/06/31

مبلغ ارزی

معادل ریالی

مبلغ ارزی

معادل ریالی

ریال

ریال

ریال

ریال

11,263,631,842

381,434

10,677,859,757

576,463,600

12,400

517,067,600

130,400

3,932,342,400

524,234

15,127,269,757

نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت و کوتاه مدت ویژه بر اساس ماده  2ضوابط سیاستی و نظارتی شبکه بانکی کشور  ،در مورد سپرده های گشایش یافته در سال  1393حسب مورد
 13، 11 ، 9و 19درصد در سال محاسبه وبه حساب سپرده گذاران فوق و متقابأل در صورت سود و زیان منعکس گردیده است .

-18سایر سپرده ها
یادداشت
سپرده نقدی ضمانت نامه ها ی
پیش دریافت از مشتریان بابت
پیش دریافت از مشتریان بابت

18-1
18-2

مانده در 1393/12/29
ریال
638,376,787,382
181,691,193,004
31,657,668,719
851,725,649,105

18-1

سپرده جذب شده طی دوره
ریال
510,345,776,696
3,951,644,619,739
51,571,895,050
4,003,216,514,789

سپرده پرداخت شده طی دوره
ریال
) (386,073,662,044
) (3,932,081,634,734
) (74,763,338,099

مانده در 1394/06/31
ریال
762,648,902,034
201,254,178,009
8,466,225,670

)(4,006,844,972,833

972,369,305,713

مانده سپرده ضمانتنامه های به مبلغ  762.649میلیون ریال بابت  5.713.959میلیون ریال ضمانتنامه صادره موضوع یادداشت  40صورتهای مالی بوده که درآمد آن در یادداشت  29صورتهای
مالی به مبلغ  66.366میلیون ریال افشا شده است .

18-2

مانده مزبور بابت پیش دریافت اعتبارات اسنادی موضوع یادداشت  40صورتهای مالی است که درآمد آن در یادداشت  30صورتهای مالی به مبلغ  3.137میلیون ریال افشا شده است .

30

بانک دی (شرکت سهامی عام )
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ  31شهریور ماه 1394

-19

مالیات پرداختنی
یادداشت
مانده در ابتدای دوره
ذخیره مالیات عملکرد طی دوره

19-1

تامین شده طی دوره

-19-1

1394/06/31

1393/12/29

ریال

ریال

0

0

0

0

0
0

0

پیش پرداخت های مالیاتی

0

0

مانده در پایان دوره

0

0

خالصه وضعیت مالیات عملکرد بانک دی به شرح جدول زیر است :
1393/12/29

1394/06/31
مالیات تادیه شده

مانده ذخیره

مانده ذخیره

نحوه تشخیص

سال/دوره مالی

سود ابرازی

درآمد مشمول مالیات

مالیات ابرازی

مالیات تشخیصی

مالیات قطعی

0

0

رسیدگی به دفاتر

1391

1,239,916,030,924

0

0

122,876,708,823

67,608,000,000

67,608,000,000

0

رسیدگی به دفاتر

1392

1,452,314,496,352

481,092,454,591

0

182,403,113,647

99,942,546,855

90,280,886,855

0

رسیدگی به دفاتر

1393

2,398,375,328,001

0

0

0

0

0

0

0

1394/06/31

785,649,297,747

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-19-1-1

مالیات عملکرد تا پایان سال مالی منتهی به  29اسفند ماه  1392قطعی و پرداخت شده است .

-19-1-2

همانطور که از مندرجات صورت سود و زیان دوره مالی منتهی به  31شهریور ماه  1394مشهود است  ،نتیجه عملکرد سال مالی مزبور نشان دهنده سودی به میزان حدود  785.649میلیون ریال بوده که بر مبنای قوانین و مقررات مالیاتی  ،پس از کسر درآمد های معاف
ذخیره ای از بابت مالیات بر درآمد در حساب ها منظور نگردیده است .

31

بانک دی (شرکت سهامی عام )
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ  31شهریور ماه 1394

 -20ذخایر و سایر بدهی ها
1394/06/31

1393/12/29

یادداشت

ریال

ریال

137,872,750,586

119,046,008,641

0

138,735,038,806

84,949,182,046

118,487,403,676

154,012,496,630

234,462,496,630

20-3

176,399,340,000

462,957,317,016

0

7,574,165,145

5,647,942,722

13-2

105,618,780,000

885,618,780,000

102,323,495,067

102,977,293,467

شرکت تجارت گستر فرداد

10,344,506,044

12,464,009,431

شرکت صرافی دی

151,689,391,470

178,106,441,470

0

17,500,000,000

فروشندگان کاال وخدمات

7,671,748,585

381,242,762

سپرده بیمه وحسن انجام کار

25,170,524,911

20,233,509,676

حقوق و مزایای پرداختنی کارکنان

10,491,384,889

50,871,807

6,530,110,134

4,221,767,695

6,771,536,297

5,534,786,707

627,103,183

0

ادارات آب  ،برق وگاز-قبض های وصول شده پرداخت نشده

0

9,791,944,269

سود سپرده های پرداختنی

0

19,019,178,082

20-4

56,237,826,846

10,218,057,911

20-5

406,105,240,000

0

94,932,590,197

133,211,223,877

1,545,322,172,030

2,478,665,314,645

وجوه دریافتی بابت صدور بن کارت و کارت هدیه

20-1

بنیاد شهید و امور ایثارگران
بستانکاران مبالغ مسدودی

20-2

ذخیره نقل وانتقال فروش امالك
ذخیره هزینه های پرداختنی
مالیات پرداختنی حقوق و تکلیفی
فروشنده ملک کامرانیه
شرکت سرمایه گذاری بوعلی

شرکت آهاب

حق بیمه پرداختنی-کارکنان
فزونی صندوق ،خودپرداز و کارت خوان
حق تقدم استفاده نشده فروش نرفته

سهم االرث درگذشتگان
بدهی بانک بابت پذیرش اسناد اعتبارات اسنادی مدت دار
ارزی یوزانس عادی
سایر بدهی ها

20-1

کارتهای هدیه در مبالغ از پیش تعیین شده و بن کارتها به میزان مبلغ درخواستی خریدار توسط شعب به خریداران فروخته شده و تا زمانیکه توسط خریدار وجه آن مصرف نشده باشد بعنوان
بدهی بانک به خریداران منعکس می شود .

20-2

مانده سرفصل بستانکاران مبالغ مسدودی  ،مربوط به واریزی های خانواده بنیاد شهید و ایثار گران می باشد که با درخواست اداره بنیاد شهید بصورت موقت مسدود شده است .

20-3

مانده ذخیره هزینه های پرداختنی در تاریخ ترازنامه شامل مبلغ  26.399میلیون ریال بابت ذخیره هزینه های پرداختنی شرکت صرافی دی و همچنین مبلغ  150میلیارد ریال بابت صندوق
ضمانت سپرده ها می باشد .

20-4

مانده سرفصل بستانکاران سهم االرث درگذشتگان در تاریخ ترازنامه مربوط به بستن حساب سپرده های تعدادی از مشتریان شعب بانک بابت دریافت گواهی فوت ایشان و انتقال به سرفصل مزبور
می باشد .

20-5

مانده بدهی بانک بابت پذیرش اسناد اعتبار اسنادی مربوط دریافت اسناد مالکیت  12فقره اعتبار اسنادی به مبلغ  12.445.000درهم از تولید کننده خودرو در کشور کره جنوبی می باشد

32

بانک دی (شرکت سهامی عام )
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ  31شهریور ماه 1394

 -21سود سهام پرداختنی
شرح
دوره مالی منتهی به 1394/06/31

سود سهام مصوب

سود سهام پرداختی طی دوره

مانده در 1394/06/31

ریال

ریال

ریال

500,000,000,000

0

500,000,000,000

500,000,000,000

0

500,000,000,000

 -22ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
22-1

گردش حساب مزبور طی دوره به شرح زیر است:

1394/06/31

1393/12/29

ریال

ریال

مانده در ابتدای دوره

31,157,931,972

16,682,560,824

پرداخت شده طی دوره

)(1,685,932,015

)(2,235,439,927

ذخیره تامین شده

19,532,454,163

16,710,811,075

مانده در پایان دوره

49,004,454,120

31,157,931,972

 -23سرمایه
-23-1

سرمایه بانک در بدو تاسیس مبلغ 000ر 2میلیارد ریال ( شامل تعداد 000ر000ر000ر 2سهم به ارزش اسمی هر سهم 000ر 1ریال ) بوده که طی دو مرحله به شرح زیر به مبلغ 000ر 5میلیارد ریال (
شامل 000ر000ر000ر 5سهم  ،به ارزش اسمی هر سهم 000ر 1ریال ) در پایان دوره مالی منتهی به  1393/06/31افزایش یافته است :

تاریخ افزایش سرمایه

درصد افزایش سرمایه

مبلغ افزایش سرمایه
ریال

مبلغ سرمایه جدید

محل افزایش سرمایه

ریال

اردیبهشت ماه 1391

100%

2,000,000,000,000

4,000,000,000,000

آورده نقدی

اسفند ماه 1391

25%

1,000,000,000,000

5,000,000,000,000

آورده نقدی

33

بانک دی (شرکت سهامی عام )
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ  31شهریور ماه 1394

-23-2

سرمایه بانک به مبلغ  5.000میلیارد ریال منقسم به پنج میلیارد سهم یکهزار ریالی عادی  ،بانام تمام پرداخت شده می باشد .ترکیب سهامداران در تاریخ ترازنامه به شرح زیر می باشد :
شرح زیر می باشد :
1394/06/31

شرکت آتیه سازان دی

تعداد سهام

درصد سهام

220,477,950

4.4

220,477,950

180,000,000

3.6

180,000,000

157,176,736

3.1

160,000,000

3.2

150,000,000

3

150,000,000

3

135,031,250

2.7

135,030,000

2.7

0

0

125,000,000

2.5

100,000,000

2

100,000,000

2

96,769,932

1.93

0

0

70,400,000

1.4

70,400,000

1

سرمایه گذاری پاك اندیشان
شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان
کشتیرانی جنوب-خط ایران
سازمان اقتصادی کوثر
بازنشستگی و ازکارافتادگی کارکنان بانکها
گروه صنعتی نورد نوشهر
شرکت مدبران اقتصاد
شرکت تعاونی مسکن کارکنان بانک دی
سرمایه گذاری تدبیر

4.41
3.6

0

0

61,320,496

1.23

سرمایه گذاری کشتیرانی ج .ا .ا

66,275,915

1.33

66,481,915

عمران و مسکن آباد دی

66,511,763

1.33

66,516,655

1.33

50,000,000

1

50,000,000

1.00

443,911,385

8.9

316,685,094

6

3,263,445,069

65.3

3,298,087,890

66

5,000,000,000

100

5,000,000,000

100

سایر اشخاص حقوقی زیر یک درصد  128 -نفر
اشخاص حقیقی 766.144 -نفر

-23-3-1

تعداد سهام

درصد سهام

1.33

پست بانک ایران

-23-3

1393/12/29

نسبت کفایت سرمایه
نسبت کفایت سرمایه که از تقسیم سرمایه پایه بانک به دارایی موزون شده بر حسب ریسک به دست می آید  ،طبق الزامات بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران باید حداقل  8درصد
باشد .نسبت کفایت سرمایه بانک در تاریخ ترازنامه به شرح زیر است:
1394/06/31

1393/12/29

یادداشت

ریال

ریال

5,000,000,000,000

5,000,000,000,000

1,036,246,377,266

918,398,982,604

سود انباشته

1,539,337,934,010

718,905,209

جمع سرمایه اصلی

7,575,584,311,276

5,919,117,887,813

سرمایه پرداخت شده
اندوخته قانونی

25

اضافه می شود سرمایه تکمیلی :
ذخیره عمومی مطالبات مشکوك الوصول وسرمایه گذاریها

930,636,227,407

837,079,999,980

0

0

930,636,227,407

837,079,999,980

8,506,220,538,683

6,756,197,887,793

50,990,176,918

53,977,000,000

8,455,230,361,765

6,702,220,887,793

103,124,189,801,392

88,476,725,494,899

8%

8%

کسر میشود :
تعدیالت سرمایه درجه دو بابت مازاد  1.25درصد دارایی های موزون شده
جمع سرمایه تکمیلی
جمع سرمایه پایه قبل از کسور
کسور از سرمایه پایه :
سرمایه گذاری در سایر بانک ها و موسسات اعتباری
سرمایه پایه
جمع دارایی های موزون شده بر حسب ریسک

23-4

نسبت کفایت سرمایه

34

بانک دی (شرکت سهامی عام )
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی منتهی به تاریخ  31شهریور ماه 1394

 -23-4داراییهای موزون شده بر حسب ریسک :
1394/06/31
دارایی ها

موجودی نقد
مطالبات ازبانک مرکزی ج.ا.ا
مطالبات ازسایربانكها وموسسات اعتباری
وام ها و تسهیالت اجاره به شرط تملیک و تسهیالت

1393/12/29
ضرایب تبدیل

ضریب ریسک

داراییهای موزون شده به ریسک

ضرایب تبدیل

ضریب ریسک

داراییهای موزون شده به ریسک

دارایی ها

درصد

ریال

0

0

ریال

درصد

درصد

ریال

ریال

درصد

727,969,352,213

0

0

0

738,802,760,067

0

0

14,104,142,769,967

0

0

0

11,053,113,889,858

0

0

3,711,578,721,938

17,017,306,275,969

0

20

3,403,461,255,194

18,557,893,609,692

0

20

9,607,455,171,834

0

50

4,803,727,585,917

8,531,033,413,053

0

50

4,265,516,706,527

سایر وام ها و تسهیالت پرداختی

55,707,602,912,065

0

100

55,707,602,912,065

50,393,365,883,929

0

100

50,393,365,883,929

مسكن
سایر حسابهای دریافتنی

20,365,265,012,134

0

100

20,365,265,012,134

10,715,892,370,176

0

100

10,715,892,370,176

سرمایه گذاری ها

2,440,988,882,222

0

100

2,440,988,882,222

2,378,226,546,864

0

100

2,378,226,546,864

خالص داراییهای ثابت

5,659,921,569,405

0

100

5,659,921,569,405

5,044,318,348,365

0

100

5,044,318,348,365

دارائی های نامشهود

328,404,990,271

0

100

328,404,990,271

255,085,759,575

0

100

255,085,759,575

سایر دارایی ها

7,602,105,599,500

0

100

7,602,105,599,500

9,317,203,090,812

0

100

9,317,203,090,812

133,561,162,535,579

0

100,311,477,806,707

116,984,935,672,391

0

تعهدات بابت ضمانت نامه های صادر شده

5,713,959,435,955

20

1,142,791,887,191

4,529,860,357,664

20

جمع داراییها

100

905,972,071,533

تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی

1,666,581,858,519

50

50

833,290,929,260

350,414,398,219

50

100

175,207,199,110

سایر تعهدات

836,629,178,234

100

100

836,629,178,234

1,314,358,796,071

100

100

1,314,358,796,071

103,124,189,801,392

123,179,569,224,345

1394/06/31

1393/12/29

جمع داراییهای موزون شده بر حسب ریسک

20

86,081,187,428,186

141,778,333,008,287

88,476,725,494,899

-24اندوخته قانونی
ریال

ریال

مانده در ابتدای دوره

918,398,982,604

558,642,683,404

انتقال از سود قابل تخصیص

117,847,394,662

359,756,299,200

1,036,246,377,266

918,398,982,604

مانده در پایان دوره

در اجرای بند الف مفاد ماده  33قانون پولی و بانكی کشور مصوب سال  1351و ماده  56اساسنامه بانک  ،معادل  15درصد سود خالص دوره  ،پس از کسر زیانهای وارده در سال قبل از محل سود قابل تخصیص محاسبه و به حساب اندوخته منظور می شود .به موجب مفاد مواد یاد
شده تا رسیدن مانده اندوخته قانونی در بانک به میزان سرمایه بانک احتساب اندوخته قانونی الزامی میباشد .

35

بانک دی (شرکت سهامی عام )
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ  31شهریور ماه 1394

 -25سود تسهیالت اعطایی
دوره مالی شش ماهه منتهی به

یادداشت

-25-1

 31شهریور ماه 1394

سال 1393

ریال

ریال

سود تسهیالت اعطایی

25-1

10,760,742,572,559

9,051,571,600,026

وجه التزام

25-2

533,074,515,946

1,186,083,472,146

11,293,817,088,505

10,237,655,072,172

تفكیک سود تسهیالت و وجه التزام حسب قرارداد های منعقده به شرح زیر می باشد:
دوره مالی شش ماهه منتهی به  31شهریور ماه 1394
سود تسهیالت اعطایی

وجه التزام

ریال

ریال

نرخ سود
مشارکت مدنی

21

10,632,391,048,524

357,961,242,418

فروش اقساطی

22

37,646,215,771

2,104,004,515

جعاله

22

36,383,150,522

731,327,420

قرض الحسنه

4

7,439,513,880

227,987,017

21

16,064,150,711

4,251,202,900

30,818,493,151

0

مضاربه
تسهیالت بین بانكی
اعتبار اسنادی و ضمانتنامه

-25-2

0

167,798,751,676

10,760,742,572,559

533,074,515,946

نرخ وجه التزام  6درصد باالتر از نرخ سود تسهیالت مربوطه می باشد و از اولین روز معوق شدن تسهیالت محاسبه می گردد .

 -26سود اوراق مشارکت
سود اوراق مشارکت به نرخهای  20درصد در سال بوده و سود متعلقه  ،سود دریافت شده و مانده سود دریافتنی آن تا پایان دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر می باشد:
دوره مالی شش ماهه منتهی به
 31شهریور ماه 1394

سال 1393

ریال

ریال

سود متعلقه (مندرج در صورت سودوزیان)

0

191,293,570,157

سود دریافت شده

0

)(191,293,570,157

طلب بابت سود

0

0

 -27سود حاصل از سرمایه گذاریها و سپرده گذاری ها

سود حاصل از سرمایه گذاری ها :

دوره مالی شش ماهه منتهی به

یادداشت

 31شهریور ماه 1394

سود فروش سرمایه گذاریهای سریع المعامله
سود سهام سرمایه گذاریها

27-1

سود (زیان ) ناش از تغییرات ارزش سرمایه گذاری ها

سال 1393

ریال

ریال

) (2,185,380,066

) (2,735,322,890

57,343,862,055

673,589,693,453

) (77,578,223,669

) (203,664,679,871

) (22,419,741,680

467,189,690,692

1,381,942,039,295

5,290,355,644,209

سود حاصل از سپرده گذاری ها :
سود سپرده های مدت دار نزد بانكهای داخلی

27-2

سود سپرده قانونی

36

132,731,230,000

108,692,606,827

1,514,673,269,295

5,399,048,251,036

1,492,253,527,615

5,866,237,941,728

بانک دی (شرکت سهامی عام )
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ  31شهریور ماه 1394

27-1

سود سهام سرمایه گذاریها به شرح زیر می باشد :
دوره مالی شش ماهه منتهی به

یادداشت

 31شهریور ماه 1394

نفت وگازوپتروشیمی تامین
پاالیش نفت بندر عباس

سال 1393

ریال

ریال

2,800,000,000

3,675,000,000

0

3,780,000,000

پاالیش نفت اصفهان

362,251,760

936,858,000

گسترش صنایع و خدمات کشاورزی

1,109,488,600

532,000,000

فوالد مبارکه

2,531,250,000

3,564,000,000

فوالد خوزستان

1,021,692,200

1,847,800,350

مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا )

1,575,000,000

1,485,750,000

سرمایه گذاری بوعلی

0

193,448,962,000

توسعه دیدار ایرانیان

0

430,000,000,000

1,410,594,000

0

0

2,853,238,500

پتروشیمی خلیج فارس

معادن و فلزات

1,841,538,150

1,514,153,590

بانک پاسارگاد

3,207,769,000

5,440,000,000

گروه بهمن

2,570,600,000

1,750,000,000

سرمایه گذاری امید

1,127,700,000

1,365,000,000

فناوری اطالعات خوارزمی

1,600,000,000

ملی صنایع مس ایران
3,765,083,000

7,335,125,100

معدنی گل گهر

864,000,000

864,000,000

سود صندوق های سرمایه گذاری

5,024,584,000

2,927,547,000

توکا فوالد

1,074,869,500

0

سرمایه گذاری خوارزمی

322,340,834

0

سرمایه گذاری مسكن شمال شرق

10,500,000,000

0

حفاری شمال

4,350,000,000

0

سایر

11,885,101,011

8,670,258,913

57,343,862,055

673,589,693,453

سیمان فارس و خوزستان

37

بانک دی (شرکت سهامی عام )
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ  31شهریور ماه 1394

27-2

تفكیک سود سپرده های مدت دار نزد بانكهای داخلی به شرح زیر است:
دوره مالی شش ماهه منتهی به

یادداشت

 31شهریور ماه 1394

سال 1393

ریال

ریال

بانک مسكن

0

195,909,433,385

موسسه اعتباری توسعه

0

26,118,396

2,323,367,691

35,097,917,690

0

10,007,835,211

164,827,954,803

161,990,486,617

0

51,553,497

5,105,748,878

78,922,028,902

بانک سپه
بانک گردشگری
موسسه اعتباری عسگریه
بانک اقتصادنوین
بانک ملی
بانک صادرات

0

2,311,809

بانک سرمایه

421,536,085,924

1,446,793,954,090

772,697,924,695

2,569,441,351,341

5,735,956,047

307,450,139,122

بانک آینده
بانک صنعت و معدن
بانک ایران زمین

953,549,278

400,590,190,879

سایر  -عمدتاً شعب شهرستان

8,761,451,979

84,072,323,270

1,381,942,039,295

5,290,355,644,209

-28سود علی الحساب پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری
دوره مالی شش ماهه منتهی به

نرخ سود

 31شهریور ماه 1394

سود سپرده های بلند مدت :

سال 1393

ریال

ریال

یكساله

17

3,934,913,244,546

2,574,581,439,596

دو ساله

19

145,122,179,292

148,309,199,651

سه ساله

19.25

1,751,514,805

3,312,674,906

چهار ساله

19.5

157,027,860

312,376,407

پنج ساله

20

1,999,311,655,510

سود سپرده کوتاه مدت

15

6,175,806,024,016

سود پرداختی به ارز

38

3,181,090,399,629
10,685,891,117,050

110,000,574

537,274,149

12,257,171,646,603

16,594,034,481,388

بانک دی (شرکت سهامی عام )
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ  31شهریور ماه 1394

-28-1

تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده ها ی سرمایه گذاری

مابه التفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار مشتریان مطابق بخشنامه شماره مب  1799 /مورخ  1382/10/18بانک مرکزی ج ا ا به شرح زیر محاسبه گردیده
است .
دوره مالی شش ماهه منتهی به  31شهریور ماه 1394
ریال
تسهیالت اعطایی به اشخاص و شرکتها

ریال

سال 1393
ریال

58,917,147,666,285

35,594,228,213,838

200,192,307,692

1,089,423,076,923

سرمایه گذاری ها

1,820,462,036,656

1,893,201,556,139

سپرده گذاری نزد بانكها

10,618,413,275,741

19,682,552,233,514

0

483,670,692,308

تسهیالت اعطایی به بانک ها

اوراق مشارکت
جمع ()1

71,556,215,286,375

58,743,075,772,722

کسر می شود :
منابع سپرده گذاران
سپرده قانونی

89,110,605,756,295

77,238,365,689,448

)(11,093,728,640,496

)(10,334,879,245,787

خالص منابع سپرده گذاران ()2

78,016,877,115,799

66,903,486,443,661

منابع بانک ()1-2

)(6,460,661,829,424

)(8,160,410,670,939

سود تسهیالت اعطایی

11,293,817,088,505

10,237,655,072,172

0

191,293,570,157

)(22,419,741,680

467,189,690,692

سود اوراق مشارکت
درآمد حاصل از سرمایه گذاریها
سود سپرده های بانكی
جمع سود مشاع ()3
سهم سود سپرده گذاران (])2(/)1(*)3([ =)4

1,381,942,039,295

5,290,355,644,209

12,653,339,386,120

16,186,493,977,230

12,653,339,386,120

جایزه سپرده قانونی مربوط به انواع سپرده های سرمایه

16,186,493,977,230

132,731,230,000

104,139,242,056

منافع سپرده گذاران

12,786,070,616,120

16,290,633,219,286

حق الوکاله (3درصد)

)(2,340,506,313,474

)(1,930,959,142,236

سود قطعی

10,445,564,302,646

14,359,674,077,050

)(12,257,061,646,029

)(16,593,497,207,239

)(1,811,497,343,383

)(2,233,823,130,189

گذاری
کسر می شود:

سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران طی دوره
(یادداشت)29
مازاد سود پرداختی به سپرده گذاران
-28-1-1

مبالغ تسهیالت اعطایی  ،سرمایه گذاریها  ،اوراق مشارکت  ،سپرده های سرمایه گذاری و سپرده قانونی مربوط بر اساس  26هفته برای دوره مالی شش ماهه محاسبه گردیده است .حق الوکاله محاسبه
شده بر اساس مقررات قانون عملیات بانكداری بدون ربا برای دوره مورد گزارش معادل  3درصد میانگین سپرده گذاران در طی دوره بوده است .شایان ذکر است که حداکثر نرخ حق الوکاله بكارگیری
سپرده های سرمایه گذاری مدت دار طبق بخشنامه شماره  69383مورخ  1394/03/20بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران  3درصد تعیین شده است.
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بانک دی (شرکت سهامی عام )
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ  31شهریور ماه 1394

-29درآمد کارمزد
دوره مالی شش ماهه منتهی به

یادداشت

کارمزد ضمانت نامه های صادره

 31شهریور ماه 1394

18-1

سال 1393

ریال

ریال

66,366,492,211

79,787,090,197

کارمزد 1/5درهزار کارشناسی طرحها

16,267,484,071

51,626,583,142

کارمزد دریافتی از محل سیستم شتاب

62,025,012,695

143,219,027,257

کارمزد ارزیابی وثایق

7,466,724,516

29,518,158,895

کارمزد صدور و تجدید کارت

4,003,963,828

کارمزد صدور چک
کارمزد اعتبارات اسنادی

18-2

کارمزد سایر خدمات بانكی

4,784,412,447

2,412,776,000

6,899,217,202

3,137,255,975

20,434,283,966

8,246,711,895
169,926,421,191

9,063,822,839
345,332,595,945

-30نتیجه مبادالت ارزی
-30-1

مانده سود حاصل از نتیجه معامالت ارزی شامل  4.355میلیون ریال درآمد تسعیر ارز و مبلغ  958میلیون ریال درآمد حاصل از خرید و فروش ارز می باشد .

-31سایر درآمدها
دوره مالی شش ماهه منتهی به

یادداشت

 31شهریور ماه 1394
ریال

درآمد وصول مطالبات

ریال

0

1,704,714,253,822

درآمد حاصل از مدیریت دارایی ها

31-1

1,464,389,799,231

0

خالص سود فروش دارایی های ثابت

10-4

0

4,146,593,742,989

23,729,558,225

66,008,823,795

35,369,175,225

268,534,248,297

3,672,116,504

59,782,560,544

1,527,160,649,185

6,245,633,629,447

درآمد اجاره امالك
درآمد مشارکت در منافع قراردادها

31-2

سایر درآمدها

-31-1

سال 1393

درآمد مزبور مربوط به سهم بانک در موضوع مدیریت دارایی های حاصل از فروش  460میلیون سهم یک هزار ریالی شرکت تولید نیروی برق دماوند از بنیاد شهید و امور ایثارگران به شرکت توسعه
دیدار ایرانیان و شرکت عمران و مسكن آباد دی طبق قراداد می باشد .

-31-2

قرارداد مربوطه ،شامل فرآیند تسویه حساب صاحبان مطالبات از شهرداری تهران در قبال اخذ دارایی های قابل تبدیل به وجه نقد از طرف آن نهاد و اخذ 5درصد کارمزداز طریق شرکت توسعه دیدار
ایرانیان (2درصد متعلق به آن شرکت ) می باشد .
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بانک دی (شرکت سهامی عام )
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ  31شهریور ماه 1394

-32هزینه های اداری و عمومی
دوره مالی شش ماهه منتهی به

یادداشت

-32-1

 31شهریور ماه 1394
ریال

ریال

هزینه های کارکنان

32-1

358,890,407,754

493,330,256,536

سایر هزینه های اداری

32-2

809,768,025,342

1,511,084,881,672

1,168,658,433,096

2,004,415,138,208

هزینه های کارکنان به شرح زیر تفكیک می شود:
دوره مالی شش ماهه منتهی به
 31شهریور ماه 1394

سال 1393

ریال

ریال

152,845,417,880

238,285,341,091

40,111,137,120

53,630,888,092

بیمه سهم کارفرما وبیمه بیكاری و عمر و درمان

35,303,363,221

36,730,554,307

مزایای پایان خدمت و مرخصی کارکنان

22,051,458,048

18,722,985,664

مزایای غیر نقدی

86,394,438,684

105,460,146,953

عیدی و پاداش

14,348,613,997

16,153,157,695

حق المشاوره

4,617,949,556

9,318,915,005

150,797,026

1,099,789,312

ماموریت

1,864,094,379

4,264,302,777

سایر(حق اوالد-مسكن  -بن خواربار  -کسری صندوق)

1,203,137,843

9,664,175,640

358,890,407,754

493,330,256,536

حقوق و دستمزد و مزایا
اضافه کار

حق شیفت

-32-2

سال 1393

سایر هزینه های اداری شامل اقالم زیر است:
دوره مالی شش ماهه منتهی به
 31شهریور ماه 1394

سال 1393

ریال

ریال

هزینه استهالك دارایی ها

103,067,402,503

217,223,692,966

اجاره امالك

147,275,318,958

248,945,899,150

هزینه آگهی  ،تبلیغات و بازاریابی

30,108,087,820

39,225,408,038

هزینه کارشناسی تسهیالت

3,756,483,889

30,629,550,570

هزینه حق عضویت

154,120,088,834

3,991,618,657

خدمات قراردادی

32,556,843,446

108,228,522,657

آموزش و تحقیقات

2,719,290,310

5,205,307,344

ملزومات مصرفی

9,814,886,209

25,994,315,508

آب  ،برق وگاز مصرفی

7,713,406,014

14,539,106,328

17,233,888,683

47,201,460,765

6,947,919,527

1,133,774,848

250,000,000

4,937,179,681

ارتباطات و مخابرات
هزینه بیمه
حق الزحمه حسابرسی
حمل ونقل و ایاب و ذهاب

2,819,580,521

4,058,560,482

هزینه تعمیر ونگهداری

10,502,265,553

36,997,606,713

غذا ،پذیرایی ،تشریفات

12,187,612,643

31,612,765,921

بانكداری الكترونیكی وفن آوری اطالعات

256,218,511,010

664,359,107,835

سایر

12,476,439,422

26,801,004,209

809,768,025,342

1,511,084,881,672
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بانک دی (شرکت سهامی عام )
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ  31شهریور ماه 1394

 -33هزینه مطالبات مشكوك الوصول
دوره مالی شش ماهه منتهی به

یادداشت

33-1

سال 1393

 31شهریور ماه 1394
ریال

ریال

هزینه مطالبات مشكوك الوصول عمومی

34-1

93,556,227,427

489,103,276,122

هزینه مطالبات مشكوك الوصول اختصاصی

34-2

153,469,832,121

998,063,072,525

247,026,059,549

1,487,166,348,647

هزینه مطالبات مشكوك الوصول عمومی :
دوره مالی شش ماهه منتهی به
 31شهریور ماه 1394
ریال
67,447,549,614,075

مانده تسهیالت اعطایی در 1393/12/29
کسر می شود :

)(5,405,134,453,594

مانده تسهیالت اعطایی که برای آنها ذخیره اختصاصی منظور شده است

62,042,415,160,481

مانده مبنای محاسبه ذخیره عمومی

1.5%

ضریب مبنای احتساب ذخیره عمومی ( درصد)

930,636,227,407

ذخیره عمومی مورد نیاز

)(837,079,999,980

کسر می شود  :مانده ذخیره موجود
هزینه مطالبات مشكوك الوصول عمومی

-33-2

93,556,227,427

هزینه مطالبات مشكوك الوصول اختصاصی :
تسهیالت اعطایی
معوق

مشكوك الوصول

جمع

ریال

ریال

ریال

ریال

2,129,761,289,903

2,421,732,610,543

858,591,896,868

5,410,085,797,314

سررسید گذشته
مانده در 1394/06/31
کسر می شود ارزش وثایق با اعمال ضریب :
اوراق مشارکت

1,660,000,000

1,100,000,000

0

2,760,000,000

ضمانت نامه بانكی

351,259,525,000

16,841,232,876

0

368,100,757,876

سپرده های سرمایه گذاری و نقد
امالك و مستغالت
مانده مبنای محاسبه ذخیره اختصاصی
ضریب مبنای احتساب ذخیره اختصاصی

45,623,314,641

23,895,108,629

23,601,555,512

93,119,978,782

4,527,533,689,291

5,759,505,337,230

2,939,808,730,000

13,226,847,756,521

1,003,516,453,410

1,703,636,396,280

1,334,642,619,357

4,041,795,469,047

10%

20%

50%-100%

0

100,351,645,341

340,727,279,256

760,776,378,172

1,201,855,302,769

کسر می شود :
مانده ذخیره اختصاصی در 1393/12/29

)(1,048,385,470,648
153,469,832,121
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بانک دی (شرکت سهامی عام )
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ  31شهریور ماه 1394

 -34هزینه های مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به
 31شهریور ماه 1394

سال 1393
ریال

هزینه سود تسهیالت دریافتی

0

296,626,014,631

هزینه کارمزد تمدید ضمانتنامه

7,404,393,418

7,473,874,697

هزینه کارمزد بانكی

857,880,725

16,872,733

8,262,274,143

304,116,762,061

 -35هزینه کارمزد
دوره مالی شش ماهه منتهی به

یادداشت

کارمزد شتاب

 31شهریور ماه 1394

36-1

سایر کارمزد ها

35-1

سال 1393

ریال

ریال

21,691,599,816

102,187,182,390

11,311,728

493,574,671

21,702,911,544

102,680,757,061

کارمزد شتاب شامل  40.331میلیون ریال کارمزد تراکنش شتاب و  46.729میلیون ریال کارمزد شتاب خودپرداز و  13.333میلیون ریال بابت کارمزد شتاب  POSو

 -36تعدیالت سنواتی
دوره مالی شش ماهه منتهی به
 31شهریور ماه 1394
اصالح اشتباهات

43

سال 1393

ریال

ریال

0

)(100,655,089,545

0

)(100,655,089,545

 pin padمی باشد .

بانک دی (شرکت سهامی عام )
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ  31شهریور ماه 1394

-37صورت تطبیق سود قبل از کسر مالیات بر درآمد
37-1

صورت تطبیق سود قبل از کسر مالیات بر درآمد با جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی  ،بشرح زیر می باشد:
دوره مالی شش ماهه منتهی به  31شهریور ماه 1394
ریال
سود قبل از کسر مالیات بر درآمد

سال 1393

ریال

ریال

785,649,297,747

2,398,375,328,001

هزینه استهالك

103,067,402,503

217,223,692,966

هزینه مطالبات مشكوك الوصول

247,026,059,549

1,487,166,348,647

هزینه مزایای پایان خدمت

19,532,454,163

16,710,811,075

هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری ها

77,578,223,669

203,664,679,871

سود سهام سرمایه گذاری ها

)(57,343,862,055

)(673,589,693,453

2,185,380,066

2,735,322,890

0

)(4,146,593,742,989

زیان فروش سرمایه گذاریها
سود فروش دارایی های ثابت مشهود
سود تسعیر ارز

)(4,636,005,917

)(5,312,936,186
386,732,721,709

)(498,943,258,909

خالص افزایش (کاهش) بدهیهای عملیاتی:
جاری اشخاص و سپرده های دیداری

2,084,726,981,858

)(1,221,701,575,143

سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت و مشابه

23,159,254,269,936

)(20,293,869,287,227

سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت و مشابه

)(3,137,639,241,363

40,970,403,325,093

حصه عملیاتی سایر بدهیها

)(6,908,196,582,410

17,858,669,805,170
15,198,145,428,021

37,313,502,267,893

خالص (افزایش)کاهش داراییهای عملیاتی:
سپرده قانونی

)(971,033,889,858

)(2,230,009,110,142

تسهیالت اعطایی عقود اسالمی

)(4,907,684,846,465

)(24,952,542,598,886

حصه عملیاتی سایر داراییها

) (8,906,377,245,065

)(28,523,820,024,509

جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی

44

)(16,044,071,201,672

)(54,447,396,513,253

326,456,245,805

)(17,632,837,504,269

بانک دی (شرکت سهامی عام )
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ  31شهریور ماه 1394

 -38خالص افزایش وجه نقد
38-1

خالص افزایش وجه نقد منعكس شده در صورت جریان وجوه نقد به شرح زیر می باشد:
) تجدید ارائه شده(
دوره مالی شش ماهه منتهی به

یادداشت

 31شهریور ماه 1394

سال 1393

ریال

ریال

4

727,969,352,213

738,802,760,067

حسابجاری نزد بانک مرکزی

5

821,019,769,967

0

سپرده های دیداری نزد بانكهای داخلی

6

موجودی نقد

9,134,809,930,379

10,436,422,041,779

10,683,799,052,559

11,175,224,801,846

 -39مبادالت غیر نقدی

تحصیل داراییهای ثابت در قبال تسویه دریافتنی

دوره مالی شش ماهه منتهی به

سال 1393

ریالماه 1394
 31شهریور

ریال

0

3,844,285,746,178

0

3,844,285,746,178

 -40تعهدات سرمایه ای و بدهیهای احتمالی
-40-1

تعهدات سرمایه ای :

40-1-1

بانک فاقد تعهدات سرمایه ای و بدهی احتمالی موضوع ماده  235اصالحیه قانون تجارت مصوب سال  1347در تاریخ ترازنامه می باشد.

-40-2

بدهی های احتمالی :

40-2-1

بانک فاقد بدهی احتمالی موضوع ماده  235اصالحیه قانون تجارت مصوب سال  1347در تاریخ ترازنامه می باشد .

 -41اقالم زیر خط (تعهدات مشتریان)
دوره مالی شش ماهه منتهی به

سال 1393

ریالماه 1394
 31شهریور

ریال

تعهدات بابت ضمانت نامه های صادره – ریالی

5,713,959,435,955

5,168,237,357,664

تعهدات بابت اعتبارات اسنادی -ریالی

1,666,581,858,519

532,304,698,219

تعهدات بابت کارت اعتباری

16,347,178,234

16,287,796,071

سایر تعهدات

820,282,000,000

1,298,071,000,000

8,217,170,472,708

7,014,900,851,954

 -42رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه
42-1

درفاصله زمانی بین تاریخ ترازنامه و تاریخ انتشار صورتهای مالی  ,رویداد با اهمیتی که مستلزم افشا و یا انعكاس در صورتهای مالی باشد  ,رخ نداده است .

45

بانک دی (شرکت سهامی عام )
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ  31شهریور ماه 1394

-43
-43-1

معامالت با اشخاص وابسته
معامالت با اشخاص وابسته طی دوره مالی مورد گزارش به شرح زیر است :

میلیون ریال
1394/06/31

نام شخص وابسته

نوع وابستگی

بنیاد شهید و امور ایثارگران

عضو هیات مدیره

بیمه دی

عضو هیات مدیره مشترک

عمران و مسکن آباد دی

شرکت فرعی

آتیه سازان دی

سایر اشخاص وابسته

تجارت الکترونیک دی

سایر اشخاص وابسته

سرمایه گذاری رویای روز کیش

شرکت فرعی

موضوع معامله

سال 1393

مشمول مفاد

شماره

ماده  129ق.ت

یادداشت

اجاره امالک


بیمه اموال  ،درمان ,عمر ،وجوه

هیات مدیره

0

0

معامله
0

8-5-3

تسهیالت اعطایی



نحوه تعیین قیمت

مبلغ معامله

نرخ سود

سود(زیان) ناخالص

0

تسهیالت مالی

مانده طلب (بدهی)

مانده طلب (بدهی)

188,537
هیات مدیره

5.000.000

0

0

)(138,735

0

146

0

0

35

)(562

کمیته اعتبارات

2,345,594

27

409,881

0

1,061,447

پرداخت نقدی
تسهیالت مالی

هیات مدیره

930,277

0

0

4,955,540

2,314,246

کمیته اعتبارات

510,402

22

114,851

510,402

1,142,259

پرداخت نقدی

8-5-1

هیات مدیره

-

8-5-2

کمیسیون معامالت

281,176

-

-8-2

هیات مدیره

0

0

توسعه دنیای شهر کهن

شرکت فرعی

انتقال طلب

-

8-2-1

هیات مدیره

0

0

0

شرکت بیمه ای امید بنیان دی

شرکت فرعی

بیمه نامه درمان و آتش سوزی

-

-

هیات مدیره

0

0

0

پشتیانی پایانه های فروش
قرارداد کارگزاری کوهستان
پارک

46

914,717

1,235,573

0

0

260,602

176,129

0

7,963

10,000

778,667

782,250

0

0

بانک دی (شرکت سهامی عام )
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ  31شهریور ماه 1394

1394/06/31

نام شخص وابسته

نوع وابستگی

توسعه دیدار ایرانیان

شرکت فرعی

خدمات ارزی و صرافی دی

شرکت فرعی

کارگزاری بانک دی

شرکت فرعی

خدمات مالی و حسابداری دی ایرانیان

شرکت فرعی

لیزینگ دی

شرکت فرعی

موضوع معامله

مشمول مفاد

شماره

ماده  129ق.ت

یادداشت

سود سهام
تسهیالت مالی

سال 1393



پرداخت نقدی

سود(زیان) ناخالص

نحوه تعیین قیمت

مبلغ معامله

نرخ سود

8-3-1

مصوبه مجمع

400,000

0

-7-1

هیات مدیره

0

24

8-2

هیات مدیره

13,031,718

0

0

-

0

0

0

0

20

-

0

0

0

)(151,689

)(178,106

0

بر اساس قوانین بورس

229,968

0

0

14

1,073

تجهیز وبازسازی شعب

معامله
0

مانده طلب (بدهی)

مانده طلب (بدهی)

430,000

430,000

0

0

10,526,239

3,879,281
578,252


ملک شایان
کارمزد خرید و فروش

سود سهام
خدمات ارزیابی و کارشناسی
مالی



پرداخت نقدی

8-2

.

438,392

-8-2

هیات مدیره

20,972

8-3

هیات مدیره

270,559

0

0

0

20,972

13,208

0

90,279


8-2

مصوبه مجمع

90,000

تجارت گستر فرداد

شرکت فرعی

خدمات بازرگانی

-

20

هیات مدیره

10,345

موسسه اندوخته شاهد

عضو هیات مدیره

عضو هیات مدیره



8-1

0

0

0

21-5

0

99,842

0

سرمایه گذاری بوعلی

شرکت فرعی

سود سهام

پرداخت نقدی

0

90,000

90,000

)(10,345

)(12,464

0

4,987

4,987

0

)(102,323

)(102,977

0


سود سهام

8-3-2

47

مصوبه مجمع

183,063

0

0

188,277

188,277

بانک دی (شرکت سهامی عام )
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ  31شهریور ماه 1394

-44وضعیت ارزی
د  -44-1-دارایی ها و بدهی های ارزی در پایان دوره مالی به شرح زیر است :
یادداشت

دالر آمریکا

یورو

پوند

درهم

یوان

روپیه

لیر

وون کره جنوبی

سرفصل
موجودی نقد

4-2

2,090,387

26,875

13,278

5,140

0

0

0

0

مطالبات از سایر بانکها و موسسات اعتباری

6-1

231,435

10,590,953

22,402,500

1,670,358

612,800

11,851,635

1,424,770,088

2,321,822

10,617,828

13,278

22,407,640

1,670,358

612,800

11,851,635

1,424,770,088

سپرده های دیداری

15

1,000

10,000

0

0

0

0

0

0

سپرده های قرض الحسنه و پس انداز

16

102,999

9,911

1,373

6,820

0

0

0

0

سپرده های سرمایه گذاری مدت دار

17-2

376,006

42,700

12,400

0

0

0

0

0

480,004

62,611

13,773

6,820

0

0

0

0

-45سود هر سهم
د  -45-1-سود پایه و سود تقلیل یافته هر سهم در پایان دوره مالی بشرح زیر می باشد :

سود خالص سال
تعداد سهام
سود پایه هر سهم
میانگین موزون تقلیل یافته تعداد سهام
سود تقلیل یافته هر سهم

48

1394/06/31

سال 1393

785,649,297,747

2,398,375,328,001

5,000,000,000

5,000,000,000

157

480

5,000,000,000

5,000,000,000

157

480

بانک دی (شرکت سهامی عام )
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ  31شهریور ماه 1394
 -46اطالعات تسهیالت و تعهدات مرتبط
اطالعات تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط مطابق بخشنامه  89/173772مورخ  89/08/10بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به شرح زیر است :
مبلغ به میلیون ریال

ردیف

نام شخص

شماره ملی  /شناسه

شماره ثبت

تاریخ ثبت

محل ثبت

منصب مدیریتی

سمت

مدیریتی  /بازرسی

بستگان

سهامدار

شرکت

شرکت همگروه

سایر

بی واسطه

با واسطه

واسطه

جمع بی واسطه با

قیمت تمام شده سهام

جاری

غیر جاری

نرخ

مدت (ماه)

100,000

8

شرکت سرمایه گذاری بوعلی

10100957800

50621

1388/12/16

تهران

*

47

34

81

984,136

9

کارگزاری بانک دی

10102075362

164960

1379/05/05

تهران

*

98.000

1.000

99.000

44,057

10

صندوق سرمایه گذاری دی

تهران

11

صندوق قرض الحسنه بانک دی

14

14,000

72,800

171,525

212,766

بند 7
چک
سفته و برات
قرارداد الزم
غیر منقول
ملکی

14,000
16,800
30,800

بند 7
بند 7
بند 7

778,800

بند  7و 8

6,716

45,400

بند  6و 7
چک و سفته

15,300

بند 7

-

47,000

تهران

*

-

50,000

50,000

بند 7

تهران

*

-

25,000

25,000

بند 7

*

تهران

تهران

*

*

49

81

81

20.000

20.000

19,000

19000
405

36133

بند 7

405

24

ضمانت نامه

شرکت نوسازان شهر تهران

بند 7

47,000

1392/12/13

15

ایرانیان

10320539175

402033

1390/02/12

12

ضمانت نامه

13

مدت

بند 5

بند 7

تهران

آفرینان دی
خدمات مالی حسابداری دی

سپرده بلند

22,500

984,136
1393/12/06

12

گردشگری
صندوق سرمایه گذاری ارزش

ضمانت نامه ضمانت نامه

7

شرکت بیمه دی

10102822596

241511

1383/12/03

تهران

*

19.700

19.700

178,461

12

1393/08/18 1390/02/05

6

شرکت خدمات ارزی و صرافی دی 10320496363

399774

1389/12/01

تهران

*

100.00

70,000

37

*

های بورسی

25,001,500

بند 1

50,000

.

10103959579

347957

1388/02/28

تهران

*

100.00

صندوق سرمایه گذاری بانک

22,500

4,500

سهام شرکت

5,000

بند 1

100,000

50,000

ایرانیان

نوع عقد

5

شرکت لیزینگ دی
شرکت خدمات پشتیبانی دیدار

*

تاریخ تصویب

10320530538

402912

1389/12/01

تهران

100.00

قرض الحسنه مشارکت مدنی ضمانت نامه

4

اسالمی ایران

مانده خالص تعهدات

3

شرکت کشتیرانی جمهوری

*

قیمت تمام شده سهام

10861629011

11670

1346/06/02

تهران

24

جمع مانده خالص

14000184943

1

1358/12/22

تهران

مدیره

تسهیالت و تعهدات و

عضو
*

هیات

5,000,000

28

12

5,000,000

نوع

967

ارزش

60

967

قرارداد الزم
االجرا+سفته

مرتبط بند 6-3

2

بنیاد شهید و امور ایثارگران

*

مبلغ

مصادیق اشخاص

1

آقای داریوش بذری

3256185207

نوع ارتباط با موسسه اعتباری

مشخصات شرکت

درصد مالکیت سهام

مانده خالص تسهیالت

وثیقه

270

36187

بند 7

سفته

325

بند  6و 7

بانک دی (شرکت سهامی عام )
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ  31شهریور ماه 1394

ردیف

نام شخص

شماره ملی  /شناسه

شماره ثبت

تاریخ ثبت

منصب مدیریتی

سمت

مدیریتی  /بازرسی

بستگان

سهامدار

جاری

غیر جاری

نرخ

مدت (ماه)

قرارداد الزم

1392/10/18

مشارکت مدتی

-

68.377

28

6

نوع عقد

شرکت

26

شرکت بازرگانی فلزات شاهد

10340051355

226846

1370/08/08

*

شرکت همگروه

25

شرکت بازرگانی شاهد

10101597550

116149

1374/06/27

*

سایر

24

شرکت خدمات فرودگاهی شاهد

10101614050

117821

1374/08/30

*

بی واسطه

23

شرکت عمران و توسعه شاهد

10860553003

186366

1381/02/31

68.377

395

*

1391/03/11

50

مشارکت مدتنی

25903

21

40

1393/11/23

60000

31

6

مشارکت مدنی

تهران

با واسطه

22

لوازم مخابراتی و اتباطی رایانه ای کوثر 10101008275

55716

1376/12/18

*

واسطه

21

شرکت صنعتی معدنی و تجاری کاونده 10100974879

52341

1363/03/13

*

*

جمع بی واسطه با

20

امید بنیان دی

10104007967

353240

1388/05/04

تهران

54.200

54.200

1626

1626

تاریخ تصویب

19

تجارت گستر فرداد

10100351811

64

1340/11/05

تهران

*

98.000

98.000

2000

2000

بند 7

جمع مانده خالص

18

عمران و مسکن آباد دی

10101826839

139626

1377/02/08

تهران

*

100.000

100.000

5000

5000

بند 7-6-5

نوع

17

شرکت توسعه دنیای شهر کهن

14004343920

459323

1393/03/30

تهران

*

98.500

98.500

9850

9850

بند  6و 7

79
60,000

االجرا

ارزش

16

شرکت رویای روز کیش

14004163016

11446

1393/04/02

کیش

*

70.000

70.000

9400

9400

بند 6و 7

مبلغ

13000
بند 8

غیر منقول ملکی

60000

سپرده مدتدار

665

سهام شرکت

بند 6-3

محل ثبت

قیمت تمام شده سهام

مانده خالص تعهدات

قیمت تمام شده سهام

تسهیالت و تعهدات و

مصادیق اشخاص مرتبط

نوع ارتباط با موسسه اعتباری

مشخصات شرکت

درصد مالکیت سهام

مانده خالص تسهیالت

وثیقه

بند 8

73929

بند 8

19800

3960

سفته و برات

30000

بند 8

27900

5580

سفته و برات

35000

بند 8

209616

بند 8

های بورسی

سفته و برات و
105116

46,926

قرارداد الزم
االجرا

بانک دی (شرکت سهامی عام )
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ  31شهریور ماه 1394
 -47اطالعات تسهیالت و تعهدات کالن
اطالعات تسهیالت و تعهدات کالن مطابق بخشنامه شماره  242553/92مورخ  1392/08/16بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به شرح زیر است :
میلیون ریال
مانده تسهیالت و تعهدات کالن
نوع روابط

نام مشتری

کد ملی /شناسه ملی

ردیف

نام گروه ذینع واحد

1

مالکیتی

شرکت آهاب

10101124336

1,000,000

خالص تسهیالت
خالص جاری ()1

قیمت تمام

تعهدات

تاریخ اعطا /ایجاد

1+2+3+4=5

ناخالص

خالص ()3

0

0

2

مالکیتی

شرکت آهاب

10101124336

0

0

16,800

15,120

1392/07/27

سفته  +برات

3

مالکیتی

شرکت آهاب

10101124336

0

0

15,207

13,687

1391/07/09

سفته  +برات

4

مالکیتی

شرکت آهاب

10101124336

0

0

13,016

11,714

1392/04/18

سفته  +برات

5

مالکیتی

شرکت آهاب

10101124336

0

0

10,793

9,713

1392/02/16

سفته  +برات

6

مالکیتی

شرکت آهاب

10101124336

0

0

5,396

4,857

1392/02/16

سفته  +برات

مالکیتی

شرکت آهاب

10101124336

0

0

4,692

4,223

1391/10/13

8

مالکیتی

شرکت آهاب

10101124336

0

0

8,976

8,796

1394/03/06

9

مالکیتی

شرکت آهاب

10101124336

0

0

60,000

1,428,122

10

مالکیتی

شرکت آهابکار

10101585836

134,500

0

0

0

11

مالکیتی

شرکت آهابکار

10101585836

130,000

0

0

0

1394/04/16

12

مالکیتی

شرکتها مجتع عمران و توسعه اتیه ایرانیان

10102838879

150,000

0

0

0

1392/12/25

اصلی

شرکت بین المللی پیمانکاری استراتوس

10100790677

900,000

0

0

0

1392/12/28

اصلی

شرکت فوالد مبارکه

10260289464

500,000

0

0

0

اصلی

شرکت فوالد مبارکه

10260289464

500,000

0

0

0

اصلی

شرکت سنگ آهن گهر زمین

10860541940

1,000,000

0

0

0

اصلی

سپاسد

10101378219

810,000

نوع

سفته  +برات
سفته  +برات
سفته  +برات

1392/02/23
1394/04/16

مدیره

تمام شده سهام (گروه ذینفع واحد)

1393/08/21

7

()4

وضعیت وثیقه

غیرمنقول ملکی

شرکت آهاب

غیر جاری ()2

شده سهام

مجموع تسهیالت و تعهدات بعالوه قیمت

مصوبه هیئت

قرارداد الزم االجرا
سپرده بلند مدت +
قرارداد الزم االجرا

ارزش

5,000,000
47,898
16,424
38,566
11,700
6,000
12,138
11,000
64,800
150,000
146,000

قرارداد الزم االجرا
+سفته و)برات کارت( 380,500
برات
13
14

شرکت بین المللی پیمانکاری
استراتوس
شرکت فوالد مبارکه

15
16
17

شرکت سنگ آهن گهر زمین

شرکت سپاسد

18
19

شرکت هواپیمایی ماهان

10,800

1393/08/27

نقدی  +قرارداد الزم
1,010,800

1394/06/29
-

1393/01/21

0

0

0

-

1393/06/12

اصلی

سپاسد

10101378219

190,000

0

0

0

-

1393/09/26

اصلی

شرکت هواپیمایی ماهان

10630109079

884,000

0

0

0

51

900,000

-

1394/05/20

قرارداد الزم االجرا

االجرا
قرارداد الزم االجرا

1,000,000

884,000

1,560,000
612,500

قرارداد الزم االجرا +چک 2,160,000
+قرارداد الزم االجرا

1,000,000

1,894,500

ملکی

2,045,810

سفته و برات

308,750

چک

1,400,000

شماره تاریخ

بانک دی (شرکت سهامی عام )
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ  31شهریور ماه 1394
ردیف

نام گروه ذینع واحد

نوع روابط

نام مشتری

کد ملی /شناسه ملی

خالص تسهیالت
غیر جاری ()2
خالص جاری ()1

ناخالص

مانده تسهیالت و تعهدات کالن
قیمت تمام
تعهدات
خالص ()3
شده سهام

تاریخ اعطا /ایجاد

مجموع تسهیالت و تعهدات بعالوه قیمت
تمام شده سهام (گروه ذینفع واحد)

مصوبه هیئت

وضعیت وثیقه
نوع

ارزش

20

اصلی

شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا

10100448712

270,000

0

0

0

1393/04/24

قرارداد الزم االجرا +چک 840,000

21

اصلی

شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا

10100448712

290,000

0

0

0

1393/11/16

قرارداد الزم االجرا +چک 860,000

22

مالکیتی

لیزینگ رایان سایپا

10101821298

360,000

0

0

0

1393/12/13

745,000

23

مالکیتی

شرکت پارس خودرو

10100599444

100,000

0

0

0

1391/12/27

24

مالکیتی

شرکت پارس خودرو

10100599444

400,000

0

0

0

1391/12/16

25

چک
قرارداد الزم االجرا
سفته و برات+
قرارداد الزم االجرا
سفته و برات+

236,200
945,000

مالکیتی

شرکت بازرگانی سایپا یدک

10101336827

60,000

0

0

0

1394/05/14

سفته و برات +نقدی

82,000

مالکیتی

شرکت بازرگانی سایپا یدک

10101336827

25,000

0

0

0

1393/11/28

سفته و برات

55,000

مالکیتی

شرکت بازرگانی سایپا یدک

10101336827

50,000

0

0

0

1393/11/21

سفته و برات +نقد

70,000

28

مالکیتی

شرکت بازرگانی سایپا یدک

10101336827

60,000

0

0

0

1394/05/18

سفته و برات +نقد

82,000

29

مالکیتی

شرکت بازرگانی سایپا یدک

10101336827

50,000

0

0

0

1393/11/23

سفته و برات +نقد

70,000

30

مالکیتی

شرکت بازرگانی سایپا یدک

10101336827

50,000

0

0

0

1393/11/23

سفته و برات +نقد

70,000

31

مالکیتی

شرکت بازرگانی سایپا یدک

10101336827

60,000

0

0

0

1394/05/18

سفته و برات

70,000

32

مالکیتی

شرکت بازرگانی سایپا یدک

10101336827

50,000

0

0

0

1393/11/18

سفته و برات +نقدی

70,000

33

مالکیتی

شرکت بازرگانی سایپا یدک

10101336827

60,000

0

0

0

1394/05/18

سفته و برات +نقد

80,500

34

مالکیتی

شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا

10101017663

250,000

0

0

0

1393/05/06

قرارداد الزم االجرا +چک 631,000

35

مالکیتی

شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا

10101017663

0

0

31,441

31,100

1393/07/15

قرارداد الزم االجرا +چک 750,000

اصلی

رضا ابرقویی

384481418

700,000

0

0

0

26
27

شرکتهای وابسته سایپا

-

2,141,220

غیرمنقول ملکی +
36

رضا ابرقویی

-

1393/07/10

700,000

قرارداد الزم
االجرا+سفته و برات

52

2,011,224

مدیره
شماره تاریخ

بانک دی (شرکت سهامی عام )
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ  31شهریور ماه 1394
ردیف

نام گروه ذینع واحد

نوع روابط

نام مشتری

کد ملی /شناسه ملی

37

شرکت بنا گستر کرانه

اصلی

شرکت بنا گستر کرانه

10800104283

شرکت مسکن و ساختمان جهان

10103132781

شرکت مسکن و ساختمان جهان

اصلی

38

خالص تسهیالت
غیر جاری ()2
خالص جاری ()1

ناخالص

800,000

مانده تسهیالت و تعهدات کالن
قیمت تمام
تعهدات
خالص ()3
شده سهام

793,002

741,389

0

0

تاریخ اعطا /ایجاد

39

شرکت مسکن و ساختمان جهان

10103132781

40

عبداله شریفی مقدم

320975045

40,000

0

41

عبداله شریفی مقدم

320975045

10,000

0

42

عبداله شریفی مقدم

320975045

20,000

0

0

تمام شده سهام (گروه ذینفع واحد)

148,278
1393/07/20
-

200,000

مجموع تسهیالت و تعهدات بعالوه قیمت

مصوبه هیئت

وضعیت وثیقه
نوع

سرده نقدی  +قرارداد
الزم االجرا

ارزش

160,233

قرارداد الزم االجرا +چک 1,824,000
1,000,000

0

0

1393/06/31

قرارداد الزم االجرا +چک 512,000

0

0

1393/10/25

قرارداد الزم االجرا  +غیرمنقول ملکی
1,150,000

0

0

1393/10/08

قرارداد الزم االجرا  +غیرمنقول ملکی
1,120,000

0

1393/08/20

قرارداد الزم االجرا  +غیرمنقول ملکی
2,240,000
سفته و برات  +چک

عبداله شریفی مقدم

320975045

10,000

0

0

0

1393/08/18

عبداله شریفی مقدم

320975045

231,525

0

0

0

1393/07/23

عبداله شریفی مقدم

320975045

158,475

0

0

0

1393/06/15

قرارداد الزم االجرا  +غیرمنقول ملکی
432,662

46

عبداله شریفی مقدم

320975045

14,665

0

0

0

1393/03/20

غیرمنقول ملکی

21,230

47

عبداله شریفی مقدم

320975045

85,335

0

0

0

92/12/21

غیرمنقول ملکی

2,463,815

اصلی

شرکت گنجینه آتیه

10320525177

708,871

0

0

0

1394/05/18

43
44

عبداله شریفی مقدم

اصلی

45

48

شرکت گنجینه آتیه

570,000

708,871

35,300

قرارداد الزم االجرا  +غیرمنقول ملکی
1,341,525

سفته وبرات +غیر
منقول ملکی

1,300,000

49

اصلی

رضا دژآگاه

4322116401

24,000

0

0

0

1394/06/10

50

اصلی

رضا دژآگاه

4322116401

27,000

0

0

0

1394/06/10

چک +غیرمنقول ملکی 813,750

51

اصلی

رضا دژآگاه

4322116401

69,000

0

0

0

1394/05/04

غیرمنقول ملکی

810,350

52

اصلی

رضا دژآگاه

4322116401

50,000

0

0

0

1394/03/20

غیرمنقول ملکی

810,350

53

اصلی

رضا دژآگاه

4322116401

95,681

0

0

0

1394/02/28

غیرمنقول ملکی

1,037,120

54

اصلی

رضا دژآگاه

4322116401

95,681

0

0

0

1394/02/28

غیرمنقول ملکی

159,730

55

اصلی

رضا دژآگاه

4322116401

47,841

0

0

0

1394/02/28

غیرمنقول ملکی

1,037,120

56

اصلی

رضا دژآگاه

4322116401

23,000

0

0

0

1393/08/19

غیرمنقول ملکی

236,400

57

اصلی

رضا دژآگاه

4322116401

20,000

0

0

0

1393/08/08

غیرمنقول ملکی

236,400

اصلی

رضا دژآگاه

4322116401

9,500

0

0

0

1393/06/22

غیرمنقول ملکی

50,150

اصلی

رضا دژآگاه

4322116401

27,500

0

0

0

1393/06/17

غیرمنقول ملکی

50,150

اصلی

رضا دژآگاه

4322116401

0

0

1,500

1,350

1394/05/05

غیرمنقول ملکی

1,700

61

اصلی

رضا دژآگاه

4322116401

0

0

800

720

1394/05/05

غیرمنقول ملکی

900

62

اصلی

رضا دژآگاه

4322116401

0

0

1,650

1,485

1394/05/05

غیرمنقول ملکی

1,900

غیرمنقول ملکی

260,020

58
59
60

رضا دژآگاه

63

اصلی

رضا دژآگاه

4322116401

0

0

2,000

1,800

1394/04/11

64

مالکیتی

شرکت لوتوس مهر ایرانیان

10320815469

455,000

0

0

0

1393/12/27

65

غیرمنقول ملکی

990,274

319,460

قرارداد الزم االجرا  +غیرمنقول ملکی
3,826,220

مالکیتی

شرکت لوتوس مهر ایرانیان

10320815469

20,000

0

0

0

1393/12/24

غیرمنقول ملکی

236,400

66

مالکیتی

شرکت لوتوس مهر ایرانیان

10320815469

5,000

0

0

0

1393/12/20

غیرمنقول ملکی

236,400

67

مالکیتی

شرکت لوتوس مهر ایرانیان

10320815469

10,000

0

0

0

1393/12/11

غیرمنقول ملکی

236,400

68

مالکیتی

شرکت لوتوس مهر ایرانیان

10320815469

10,000

0

0

0

1393/12/04

غیرمنقول ملکی

236,400

53

مدیره
شماره تاریخ

بانک دی (شرکت سهامی عام )
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
دوره مالی شش ماهه منتهی به تاریخ  31شهریور ماه 1394
ردیف

نام گروه ذینع واحد

نوع روابط

نام مشتری

کد ملی /شناسه ملی

خالص تسهیالت
غیر جاری ()2
خالص جاری ()1

ناخالص

مانده تسهیالت و تعهدات کالن
قیمت تمام
تعهدات
خالص ()3
شده سهام

تاریخ اعطا /ایجاد

مجموع تسهیالت و تعهدات بعالوه قیمت
تمام شده سهام (گروه ذینفع واحد)

مصوبه هیئت

وضعیت وثیقه
نوع

ارزش

69

مالکیتی

شرکت تهویه گلدایران قشم سهامی خاص

10861504195

0

0

1390/12/20

سفته و برات

250

70

مالکیتی

شرکت تهویه گلدایران قشم سهامی خاص

10861504195

38,111

0

1393/10/14

سفته و برات

650,000

71

مالکیتی

شرکت تهویه گلدایران قشم سهامی خاص

10861504195

57,386

0

1393/10/15

سفته و برات

97,750

72

اصلی

شرکت گلدیران

10861790385

0

0

3,545

2,836

1394/03/11

سفته و برات

3,560

73

اصلی

شرکت گلدیران

10861790385

200,000

0

0

0

1393/12/27

سفته و برات

289,000

74

مالی

پردیس تجارت کهن

10960039218

200,000

0

0

0

1393/07/16

سفته و برات

290,000

75

مالی

پردیس تجارت کهن

10960039218

200,000

0

0

0

1393/10/11

سفته و برات

290,000

76

مدیریتی

تولیدی صوتی و تصویری گل دیران نوین

10960039470

0

0

4,457

3,566

1394/05/31

سفته و برات

4,460

77

مدیریتی

تولیدی صوتی و تصویری گل دیران نوین

10960039470

0

0

3,034

2,427

1394/06/21

سفته و برات

3,050

78

مدیریتی

تولیدی صوتی و تصویری گل دیران نوین

10960039470

0

0

3,447

2,758

1394/06/19

سفته و برات

3,450

79

مدیریتی

تولیدی صوتی و تصویری گل دیران نوین

10960039470

0

0

1,090

872

1394/06/16

سفته و برات

1,100

80

مدیریتی

تولیدی صوتی و تصویری گل دیران نوین

10960039470

0

0

1,061

849

1394/06/16

سفته و برات

1,070

81

مدیریتی

تولیدی صوتی و تصویری گل دیران نوین

10960039470

0

0

958

767

1394/06/16

سفته و برات

1,000

82

مدیریتی

تولیدی صوتی و تصویری گل دیران نوین

10960039470

0

0

3,551

2,841

1394/06/12

سفته و برات

3,560

مدیریتی

تولیدی صوتی و تصویری گل دیران نوین

10960039470

0

0

3,583

2,866

1394/06/10

سفته و برات

3,590

84

مدیریتی

تولیدی صوتی و تصویری گل دیران نوین

10960039470

0

0

3,040

2,432

1394/06/03

سفته و برات

3,050

85

مدیریتی

تولیدی صوتی و تصویری گل دیران نوین

10960039470

0

0

3,396

2,717

1394/06/03

سفته و برات

3,400

86

مدیریتی

تولیدی صوتی و تصویری گل دیران نوین

10960039470

0

0

1,622

1,298

1394/06/03

سفته و برات

1,626

87

مدیریتی

تولیدی صوتی و تصویری گل دیران نوین

10960039470

0

0

793

635

1394/06/03

سفته و برات

800

83

گلدیران

220

198

1,216,324

88

مدیریتی

تولیدی صوتی و تصویری گل دیران نوین

10960039470

0

0

4,147

3,317

1394/06/03

سفته و برات

4,150

89

مدیریتی

تولیدی صوتی و تصویری گل دیران نوین

10960039470

100,000

0

0

0

1393/06/31

سفته و برات

145,000

90

مدیریتی

تولیدی صوتی و تصویری گل دیران نوین

10960039470

200,000

0

0

0

1393/06/25

چک

405,000

91

مدیریتی

تولیدی صوتی و تصویری گل دیران نوین

10960039470

200,000

0

0

0

1393/06/26

سفته و برات

290,000

92

مدیریتی

گلدیران سپهر

14004172248

0

0

1,978

1,583

1394/06/21

سفته و برات

2,000

93

مدیریتی

گلدیران سپهر

14004172249

0

0

2,309

1,847

1394/06/21

سفته و برات

2,350

94

مدیریتی

گلدیران سپهر

14004172250

0

0

2,094

1,675

1394/06/21

سفته و برات

2,100

95

مدیریتی

گلدیران سپهر

14004172251

0

0

1,145

916

1394/06/18

سفته و برات

1,150

96

مدیریتی

گلدیران سپهر

14004172252

0

0

1,320

1,056

1394/06/18

سفته و برات

11,305
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بانک دی (شرکت سهامی عام )
یادداشتهای توضیحی صورتهای مالی
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مانده تسهیالت و تعهدات کالن
ردیف

نام گروه ذینع واحد

نوع روابط

نام مشتری

کد ملی /شناسه ملی

خالص تسهیالت

قیمت تمام

تعهدات

خالص جاری ()1

غیر جاری ()2

ناخالص

خالص ()3

شده سهام

مجموع تسهیالت و تعهدات بعالوه قیمت
تاریخ اعطا /ایجاد

()4

تمام شده سهام (گروه ذینفع واحد)

مصوبه هیئت

وضعیت وثیقه
نوع

مدیره
ارزش

1+2+3+4=5

97

مدیریتی

گلدیران سپهر

14004172253

0

0

722

578

1394/06/16

سفته و برات

750

98

مدیریتی

گلدیران سپهر

14004172254

0

0

2,690

2,152

1394/06/15

سفته و برات

2,700

99

مدیریتی

گلدیران سپهر

14004172255

0

0

1,138

910

1394/06/15

سفته و برات

1,150

100

مدیریتی

گلدیران سپهر

14004172256

0

0

4,367

3,493

1394/06/11

سفته و برات

4,370

101

مدیریتی

گلدیران سپهر

14004172257

0

0

6,858

5,487

1394/06/11

سفته و برات

6,860

102

مدیریتی

گلدیران سپهر

14004172258

0

0

4,096

3,277

1394/06/11

سفته و برات

4,100

103

مدیریتی

گلدیران سپهر

14004172259

0

0

5,800

4,640

1394/06/11

سفته و برات

5,800

104

مدیریتی

گلدیران سپهر

14004172260

0

0

546

437

1394/06/02

سفته و برات

550

105

مدیریتی

گلدیران سپهر

14004172261

0

0

2,499

1,999

1394/06/02

سفته و برات

2,500

106

مدیریتی

گلدیران سپهر

14004172262

0

0

836

669

1394/06/02

سفته و برات

850

107

مدیریتی

گلدیران سپهر

14004172263

0

0

2,242

1,793

1394/06/02

سفته و برات

2,250

108

مدیریتی

گلدیران سپهر

14004172264

0

0

3,308

2,646

1394/06/02

سفته و برات

3,310

گلدیران سپهر

14004172264

0

0

5,871

4,697

1394/06/01

سفته و برات

5,880

مدیریتی

گلدیران سپهر

14004172248

0

0

11,894

9,515

1394/05/28

سفته و برات

11,900

مدیریتی

گلدیران سپهر

14004172248

0

0

1,382

1,106

1394/05/21

سفته و برات

11,000

112

مدیریتی

گلدیران سپهر

14004172248

0

0

9,367

7,494

1394/05/21

سفته و برات

10,000

113

109
110
111

گلدیران

مدیریتی

گلدیران سپهر

14004172248

0

0

1,976

1,581

1394/05/19

سفته و برات

2,000

114

مدیریتی

گلدیران سپهر

14004172248

0

0

2,996

2,397

1394/05/06

سفته و برات

3,000

115

مدیریتی

گلدیران سپهر

14004172248

0

0

635

508

1394/05/06

سفته و برات

650

116

مدیریتی

گلدیران سپهر

14004172248

0

0

674

539

1394/05/06

سفته و برات

680

117

مدیریتی

گلدیران سپهر

14004172248

0

0

1,645

1,316

1394/05/06

سفته و برات

1,650

118

مدیریتی

گلدیران سپهر

14004172248

0

0

736

588

1394/04/31

سفته و برات

750

119

مدیریتی

گلدیران سپهر

14004172248

0

0

796

637

1394/04/30

سفته و برات

800

120

مدیریتی

گلدیران سپهر

14004172248

0

0

669

536

1394/04/22

سفته و برات

665

121

مدیریتی

گلدیران سپهر

14004172248

0

0

800

640

1394/04/22

سفته و برات

800

122

مدیریتی

گلدیران سپهر

14004172248

0

0

1,265

1,012

1394/04/22

سفته و برات

1,255

123

مدیریتی

گلدیران سپهر

14004172248

0

0

1,247

998

1394/04/22

سفته و برات

1,250

124

مدیریتی

گلدیران سپهر

14004172248

0

0

2,785

2,228

1394/04/11

سفته و برات

2800

125

مدیریتی

گلدیران سپهر

14004172248

0

0

2,450

1,960

1394/04/11

سفته و برات

2,460

126

مدیریتی

گلدیران سپهر

14004172248

0

0

1,061

849

1394/04/11

سفته و برات

1,100
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ردیف

نام گروه ذینع واحد

نوع روابط

دیار خودرو

اصلی

127

نام مشتری

کد ملی /شناسه ملی

دیار خودرو

10320830328

خالص تسهیالت
غیر جاری ()2
خالص جاری ()1

500,000

دیار خودرو

129

اصلی

بنیاد شهید

14000180969

5,000,000

130

128

131
132

0

0

تاریخ اعطا /ایجاد

0

500,000

0

0

0

0

0

0

مجموع تسهیالت و تعهدات بعالوه قیمت
تمام شده سهام (گروه ذینفع واحد)

1393/06/05
-

10320830328

بنیاد شهید

ناخالص

مانده تسهیالت و تعهدات کالن
قیمت تمام
تعهدات
خالص ()3
شده سهام

مصوبه هیئت

وضعیت وثیقه
ارزش

نوع

قرارداد الزم االجرا +چک 1,072,500
1,000,000
قرارداد الزم االجرا +چک 1,218,750

1393/10/09
1393/07/01

مالکیتی

شرکت بازرگانی فلزات شاهد

10340051355

25,289

0

0

0

1391/03/11

مالکیتی

شرکت بازرگانی فلزات شاهد

10340051355

0

0

111,078

99,970

1394/04/03

مالکیتی

شرکت بازرگانی فلزات شاهد

10340051355

0

0

5,717

5,145

1394/04/03

25,001,500

سفته و برات
قرارداد الزم االجرا
سفته و برات+
5,115,852

77,866

سفته و برات

125,000

سفته و برات

6,750

مالکیتی

شرکت بازرگانی شاهد

10101597550

0

0

31,000

27,900

1393/09/25

سفته و برات

35,000

134

مالکیتی

عمران و توسعه شاهد

10860553003

60,000

0

0

0

1393/11/23

سهام بورسی

110,905

135

مالکیتی

شرکت خدمات فرودگاهی شاهد

10101614050

0

0

22,000

19,800

1393/03/29

سفته و برات

30,000

مالکیتی

موسسه اندوخته شاهد

10100567400

0

0

0

0

133

136
مجتمع کشت و صنعت زرین فوالد

1393/12/27

اصلی

مجتمع کشت و صنعت زرین فوالد نیشابور

14004026276

700,000

0

0

0

اصلی

شرکت آتیه سازان دی

10320528091

0

0

0

0

139

اصلی

توسعه دیدار ایرانیان

10103959579

0

0

0

0

50,000

140

مالکیتی

عمران مسکن آباد دی

10320539180

0

0

0

0

0

مالکیتی

توسعه دنیای شهر کهن

14004343920

0

0

0

0

0

مالکیتی

خدمات بیمه ای امید بنیان دی

10104007967

0

0

0

0

0

مالکیتی

سرمایه گذاری بوعلی

10100957800

0

0

0

0

144

مالکیتی

سازمان نوسازی شهر تهران

10100936211

0

0

300

270

145

مالکیتی

تجارت گستر فرداد

10100351811

137
138

نیشابور
شرکت اتیه سازان دی

141
142
143

توسعه دیدار ایرانیان

700,000
0

500,493

450,439

مالکیتی

رویای روز کیش

14004163016

0

0

0

0

0

147

شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه

اصلی

شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه

10103547729

0

0

0

0

0

0

148

علی رخشان

اصلی

علی رخشان

0

0

0

0

0

0

20,282,360

0

1,265,509

1,103,175

146

جمع
کل

چک+قراردادالزم اجرا 2,688,000

511,239

0

21,014,234

ارقام به میلیون ریال

سرمایه پایه در مقطع مورد گزارش

8,240,840

آستانه گزارش دهی تسهیالت و تعهدات کالن موسسات اعتباری ( 10درصد سرمایه پایه)

824,084

حداکثر مجموع تسهیالت و تعهدات کالن در هر مؤسسه اعتباری ( 8برابر سرمایه پایه):

65,926,720

واحد سازمانی مرتبط با آئین نامه (مطابق ماده  11آئین نامه):

-1
-2

3

4

-3
-4
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