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گـزارش مالی 1390

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
بهمجمععمومیعادیصاحبانسهام
بانکسامان(سهامیعام)
گزارش نسبتبه صورتهای مالی

مقدمه

 -1صورتهای مالی تلفیقی گروه و بانک سامان (شركت سهامی عام " -بانك") شامل ترازنامههای به تاریخ  29اسفند 1390و صورتهای سود و زیان ،سود و زیان
جامع و جریان وجوه نقد تلفیقی گروه و بانک برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور و یادداشتهای توضیحی  1الی  ،55توسط این مؤسسه حسابرسی شده است.

مسئولیت هیئتمدیره در قبال صورتهای مالی
 -2مسئولیت تهی ه صورتهای مالی یادشده طبق استانداردهای حسابداری ،با هیئتمدیرهی بانک است .این مسئولیت شامل طراحی ،اعمال و حفظ کنترلهای
بااهمیت ناشیاز تقلب یا اشتباه باشند.
داخلی مربوط به تهیه صورتهای مالی است ،بهگونهایکه این صورتها ،عاری از تحریف
ِ

مسئولیتحسابرس
 -3مسئولیت این مؤسسه ،اظهارنظر نسبتبه صورتهای مالی یادشده براساس حسابرسی انجامشده طبق استانداردهای حسابرسی است .استانداردهای مزبور ایجاب
میکند این مؤسسه الزامات آیین رفتار حرفهای را رعایت و حسابرسی را بهگونهای برنامهریزی و اجرا کند که از نبود تحریف بااهمیت در صورتهای مالی ،اطمینان
معقول کسب شود.
حسابرسی شامل اجرای روشهایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطالعات افشاشده در صورتهای مالی است .انتخاب روشهای حسابرسی،
تحریف بااهمیت صورتهای مالی ناشیاز تقلب یا اشتباه ،بستگی دارد .برای ارزیابی این خطرها ،کنترلهای داخلی
به قضاوت حسابرس ،از جمله ارزیابی خطرهای
ِ
مربوط به تهیه و ارائه صورتهای مالی به منظور طراحی روشهای حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبتبه اثربخشی کنترلهای داخلی
واحد تجاری ،بررسی میشود .حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویههای حسابداری استفادهشده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجامشده
توسط هیئتمدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورتهای مالی است.
این مؤسسه اعتقـاد دارد که شواهد حسابرسی کسبشده ،برای اظهارنظر مشروط نسبتبه صورتهای مالی ،کافی و مناسـب است.
همچنین این مؤسسه بهعنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصالحیه قانون تجارت و مفاد اساسنامهی بانک و سایر موارد
الزم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش كند.

مبانی اظهار نظر مشروط

 -4مالیات بر درآمد:

 -1-4تفاوت مالیاتهای ابرازی و برگهای تشخیص عملكرد سالهای مالی  1384و  1386تا  1388که عمدت ًا به علت عدم پذیرش ذخیره اختصاصی مطالبات
مشكوكالوصول توسط مقامات مالیاتی و نامشخص بودن هزینه پول درآمدهای معاف ایجاد شده ،بالغبر  451میلیارد ریال میباشد .بانك نسبتبه برگهای
تشخیص مزبور اعتراض نموده و موضوع در حال حاضر در مراجع مختلف مالیاتی در جریان رسیدگی است و لذا بانک از بابت مابهالتفاوت مالیات فوق ذخیرهای در
حسابها منظور ننموده است.
 -2-4با توجه به مشخص نبودن وضع مالیاتی عملكرد سالهای فوق ،مطالبه مالیات بیشاز مبالغ ابرازی برای عملكرد سالهای  1389و  1390نیز محتمل میباشد.
اظهار نظر نسبتبه ذخیره مورد نیاز منوط به رسیدگی و اعالم نظر مقامات مالیاتی در رابطه با مالیات سالهای فوق میباشد.
 - 5تسهیالت اعطایی:
همانطورکه در یادداشت شمار ه  3-8ضمیمه صورتهای مالی توضیح داده شده است ،مانده سرفصل خرید دین و تنزیل اعتبارات اسنادی ریالی شامل مبلغ 5.040
میلیارد ریال اعتبارات اسنادی تنزیلشده ریالی سایر بانکها مربوط به گروه امیرمنصور آریا یا شرکتهای مستقلی که طرف معامله با این گروه بودهاند ،میباشد.
مبلغ  499میلیارد ریال از این مانده ،مربوط به اسناد تنزیلی بانک صنعتومعدن میباشد كه نسبتب ه آن در مراجع قضایی طرح دعوا شده و رأی دادگاههای بدوی
و تجدیدنظر نیز به نفع بانك صادر شده است .بدهی بانک صادرات در رابطه با اعتبارات اسنادی تنزیلشده بالغبر  4.541میلیارد ریال میباشد كه پروند ه مربوطه
در حال حاضر در مراجع قضایی در درست رسیدگی است و لذا اظهار نظر نسبتبه وضعیت بدهی بانک مزبور و تعیین میزان ذخیره احتمالی ،موکول به صدور رأی
مقامات قضایی میباشد.
4
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اظهار نظر مشروط
 -6به نظر این مؤسسه بهاستثنای آثار احتمالی موارد مندرج در بند مبانی اظهار نظر مشروط ،صورتهای مالی یادشده ،وضعیت مالی گروه و بانک سامان (شركت
سهامی عام) در تاریخ  29اسفند  ،1390عملکرد مالی و جریانهای نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور ،از تمام جنبههای بااهمیت ،طبق استانداردهای
حسابداری ،به نحو مطلوب نشان میدهد.

تأكید بر مطلب خاص
اظهار نظر این مؤسسه بر اثر مفاد بندهای زیر مشروط نشده است:

 -7به علت وجود شرایط نامساعد اقتصادی ،عدم تقارن جریانات نقدی ناشیاز تسهیالت اعطایی با تاریخ بازپرداخت اقساط مربوطه و یا ارائه وثایق جدید ،در
بعضی موارد ماند ه تسهیالت موضوع یادداشت  7صورتهای مالی ،براساس توافق بانک با برخی از مشتریان ،تمدید یا تجدید گردیده که این امر عمدت ًا باعث بهبود
طبقهبندی اینگونه تسهیالت و نتیجت ًا کاهش ذخیر ه خاص و شناسایی درآمد جهت وامهای تمدید یا تجدید شده میگردد.
 -8قبلاز پایان سال مالی  1390بانک مرکزی مبالغی تحت عنوان "مابهالتفاوت قیمت ارز مرجع و ارز آزاد" از حسابهای فیمابین با بانکهایی که فعالیت ارزی
داشتهاند برداشت نموده که خالص مبلغ برداشتی از حسابهای این بانک در رابطه با موضوع فوق تا پایان سال مالی مورد رسیدگی بالغبر  2.833میلیارد ریال
میباشد .ضمن ًا در همین رابطه نیز بانک مرکزی در تاریخ  1391/1/10طی نامهای ادعای مبلغ  53/4میلیارد ریال جریمه بابت برداشت فوق نموده است .الزم به
توضیح است که طی دوره مورد رسیدگی ،اسناد و مدارك مربوط به پرداختهای ارزی بانك توسط بازرسان ادار ه آمار و تعهدات بانك مركزی مورد رسیدگی قرار
گرفت و گزارش مربوطه در تاریخ  1390/12/24ارائه گردید .گزارش مزبور حاكی از آن است كه بانك نه تنها کلیه ارزهای دریافتی از بانك مركزی را به مصرف
رسانیده بلكه مبلغ  2.593میلیون دالر نیز از منابع خود را تا تاریخ گزارش مصرف نموده است .ضمن ًا در این گزارش هیچگونه اشارهای به عدم رعایت مقررات بانك
مركزی در رابطه با پرداختهای ارزی بانك نشده است.
 -9صورتهای مالی شركتهای تابعه و وابسته كه با صورتهای مالی بانك تلفیق شدهاند توسط سایر مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
مورد حسابرسی قرار گرفته است كه با توجه به عرف معمول حسابرسی ،مستندات رسیدگی این مؤسسه صورتهای مالی حسابرسیشده آن شركتها بوده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و مقرراتی

 -10نتایج رسیدگی به رعایت مقررات ،ضوابط و موضوعات مندرج در چک لیست سازمان بورس اوراق بهادار تهران "سازمان" و مفاد بخشنامهها و مصوبات بانك
مركزی طبق روال سنواتی ،طی گزارش جداگانهای به مراجع مزبور ارسال شده است.
 -11در رابطه با تقسیم سود ،نظر سهامداران را به مفاد ماده  18دستورالعمل مورخ  1387/11/12سازمان جلب مینماید که مقرر میدارد در صورت وجود تعدیالت
بااهمیت در گزارش حسابرس مستقل  /بازرس قانونی ،مجمع میبایستی با لحاظ نمودن این تعدیالت و با توجه به الزامات ماده  240قانون تجارت در خصوص
تقسیم سود تصمیمگیری نماید.

بانک سامان (شرکت سهامی عام)
صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت
سال مالی منتهی به  29اسفند ماه 1390
الف -صورتهای مالی اساسی تلفیقی گروه
ترازنامهی تلفیقی

70

صورت سود و زیان تلفیقی وگردش حساب سود (زیان) انباشتهی تلفیقی

71

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

72

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

72

ب -صورتهای مالی اساسی بانک سامان (شرکت سهامی عام)
ترازنامه

73

صورت سود و زیان و گردش حساب سود (زیان) انباشته

74

صورت سود و زیان جامع

75

صورت جریان وجوه نقد

75

ج -یادداشتهای توضیحی
تاریخچهی فعالیت	

76

مبنای تهیهی صورتهای مالی

77

مبانی تلفیق

77

خالصهی اهم رویههای حسابداری

77

یادداشتهای مربوط به اقالم مندرج در صورتهای مالی و سایر اطالعات مالی

78

 -12الزامات قانونی در رابطه با ارائ ه صورتهای مالی به بازرس قانونی ،موضوع مواد  148و  150اصالحیه قانون تجارت ،در موعد مقرر عمل نشده است.
 -13انتخاب اعضای هیئتمدیره ،موضوع مجمع عادی بهطور فوقالعاده مورخ  1390/8/26و انتخاب مدیرعامل بانک در سال  ،1390به علت بررسی صالحیت
مدیران توسط بانک مرکزی ،تا کنون در ادار ه ثبت شرکتها به ثبت نرسیده است .رعایت این موضوع موكول به اخذ مجوز از بانك مركزی میباشد.
 -14معامالت مندرج در یادداشت توضیحی  55صورتهای مالی که تمام ًا به تصویب هیئتمدیره رسیده است بهعنوان کلیه معامالت مشمول ماده  129قانون
تجارت كه طی سال مورد گزارش انجام شده و توسط هیئتمدیره به اطالع این مؤسسه رسیده ،مورد بررسی قرار گرفته است .معامالت مزبور با رعایت تشریفات
مقرر در ماد ه قانونی یادشده در مورد کسب مجوز از هیئتمدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأیگیری صورت پذیرفته است .نظر این مؤسسه به شواهدی حاكی
از اینكه معامالت مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شركت انجام نگرفته باشد ،جلب نگردیده است.
-15گزارش هیئتمدیره درباره فعالیت و وضع عمومی بانک كه بهمنظور ارائه به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده مورد بررسی این مؤسسه قرار
گرفت .با توجه به رسیدگیهای انجامشده و با درنظر گرفتن موارد مندرج در بندهای فوق ،نظر این مؤسسه به مواردی كه حاكی از عدم انطباق اطالعات مالی
مندرج در گزارش مذكور با دفاتر و اسناد و مدارك ارائهشده از جانب هیئتمدیره باشد ،جلب نگردید.
حسابرسی بیات رایان -حسابداران رسمی
علیرضا جم

كد عضویت 800203

6

منوچهر بیات

كد عضویت 800142

تهران :به تاریخ  17تیر ماه 1391
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ترازنامهی تلفیقی در تاریخ  29اسفند ماه 1390

(تجدید ارائهشده)
یادداشت

1389/12/29

1390/12/29

ریال

ریال

1,512,163,116,252

998,924,026,800

داراییها

موجودی نقد

5

مطالبات از بانک مرکزی

6

13,120,751,136,863

6,050,941,873,564

مطالبات از سایر بانکها و مؤسسات اعتباری

7

15,259,558,802,541

8,229,515,643,589

تسهیالت اعطایی و مطالبات

8

66,854,705,794,898

60,069,737,953,907

اوراق مشارکت

9

255,400,000,000

3,337,627,000,000

سرمایهگذاریها و مشارکتها

10

264,505,504,391

214,655,615,252

حسابها و اسناد دریافتنی تجاری

11

125,922,531,430

136,136,806,177

سایرحسابهای دریافتنی

12

339,865,608,997

329,823,527,050

موجودی مواد وکاال

13

25,381,173,531

13,124,245,940

سفارشها و پیشپرداختها

14

53,525,182,357

49,573,816,334

داراییهای ثابت مشهود

15

2,440,269,184,726

1,609,646,417,534

داراییهای نامشهود

16

3,472,669,383,490

1,219,051,780,210

یادداشت

سود تسهیالت اعطایی

36

8,024,783,407,133

سود سپردهگذاریها و سرمایهگذاریها

37

411,693,378,343

748,574,984,918

درآمد حاصل از فروش و ارائهی خدمات

38

17,599,351,432,262

6,085,318,692,615

سود دریافتی از سایر تسهیالت وسرمایهگذاریها

39

1,871,820,461,366

1,360,449,233,406

کارمزد دریافتی

40

473,344,516,264

441,774,160,945

نتیجهی مبادالت ارزی

41

999,793,315,012

383,649,538,242

سایر درآمدها

42

128,407,573,338

88,475,687,342

سرقفلی

17

13,591,846,686

سایر داراییها

18

6,598,007,574,341
110,336,316,840,503

85,102,187,548,873

کسر میشود هزینهها

یادداشت

ریال

ریال

6,618,159,869,279

بدهیها

بدهی به بانک مرکزی

19

بدهی به سایر بانکها و مؤسسات اعتباری

20

8,922,382,967,814

سپردههای دیداری

21

5,586,181,100,844

ریال

29,509,194,083,718

سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری

43

7,791,217,672,015

سایر سودهای پرداختی

44

809,828,593,123

302,650,697,959

خالص قیمت تمامشدهی فروش و خدمات ارائهشده

45

17,428,347,625,037

5,997,387,474,885

هزینههای اداری و عمومی

46

1,591,529,057,316

912,713,907,630

هزینههای مالی

47

5,393,714,866

1,937,083,420

4,154,659,667,883

کارمزد پرداختی

48

247,358,650,618

173,215,846,202

10,608,356,208,367

مطالبات مشکوکالوصول

49

664,812,914,807

3,600,652,028,364

جمع هزینهها

467,570,311,385
28,538,488,227,782

13,768,161,379,278

970,705,855,936

1,526,664,695,857

()56,228,340,668

()167,773,331,101
1,350,222,852,538
8,668,512,218

سپردههای قرضالحسنهی پسانداز و مشابه

22

775,571,754,523

1,347,776,807,937

سود قبلاز کسر مالیات

سپردههای سرمایهگذاری مدتدار

23

64,510,014,527,885

48,142,837,566,337

سایر سپردهها

24

8,430,177,857,042

1,985,349,331,052

سود خالص پساز کسر مالیات

880,063,790,865

ذخیرهی مالیات

25

57,497,979,482

175,710,565,761

سهم اقلیت از سود خالص

34,413,724,404

سود پرداختنی به سپردهگذاران

26

666,007,660,849

558,127,177,478

حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

27

231,035,489,340

169,367,233,298

سایر حسابها و اسناد پرداختنی

28

6,147,268,218,419

9,446,384,232,538

پیشدریافتها

29

65,465,628,620

26,122,766,104

سود سهام پرداختنی

30

17,910,116,420

727,743,872

ذخیرهی مزایای پایان خدمت

31

مازاد تجدید ارزیابی

98,866,039,789
102,126,539,210,306

32

4,000,000,000,000

3,000,000,000,000

33

سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت فرعی
اندوختهی قانونی

سود خالص پساز کسر مالیات

61,733,624,411

34

2,588,675,182,311

0

( )14,497,610,948
752,090,471,704

617,792,253,879

(تجدید ارائهشده)
سال 1390

80,277,804,953,402

( )12,746,854,948

25

گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی

اضافه(کسر) میشود

حقوق صاحبان سهام

سرمایه

15,294,826,075,135

5,912,686,057,796

کسر میشود مالیات عملکرد

جمع بدهیها

ریال

6,186,583,777,667

2,307,278,941

1390/12/29

سال 1389

درآمدها

2,841,121,563,575

1389/12/29

سال 1390

ریال

جمع درآمدها

جمع داراییها

سال 1389
880,063,790,865

1,350,222,852,538

سود انباشته در ابتدای سال

1,120,311,901,578

637,774,692,872

تعدیالت سنواتی

()12,542,820,788

()6,826,997,662
1,107,769,080,790

سود انباشتهی تعدیلشده در ابتدای سال

630,947,695,210

سود سهام مصوب سال قبل

()1,148,133,295, 693

()628,893,071,917

پاداش هیئتمدیره سال قبل

()18,117,707,400

()16,089,103,277
()1,166,251,003,093

()14,034,479,985

821,581,868,561

1,336,188,372,554

اندوختهی قانونی

()134,298,217,825

()228,419,291,763

جمع حقوق صاحبان سهام

8,209,777,630,197

4,824,382,595,471

مانده حساب سود انباشته در پایان سال

687,283,650,736

1,107,769,080,790

جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام

110,336,316,840,503

85,102,187,548,873

سهم اقلیت از سود انباشته

8,070,932,689

()15,419,948,789

687,283,650,736

سود (زیان) انباشته
جمع حقوق صاحبان سهام شرکت اصلی

سهم اقلیت

8,013,551,693,803

35

196,225,936,394

1,107,769,080,790
4,712,814,479,721

111,568,115,750

یادداشتهای توضیحی  1تا  55همراه ،جزء الینفک صورتهای مالی است.

8

صورت سود و زیان تلفیقی برای سال مالی منتهی به  29اسفند ماه 1390

(تجدید ارائهشده)

سود قابل تخصیص

یادداشتهای توضیحی  1تا  55همراه ،جزء الینفک صورتهای مالی است.

9

صورتهای مالي تلفيقي گروه و شرکت اصلي سال مالي منتهي به  29اسفند ماه 1390

گـزارش مالی 1390

ترازنامه در تاریخ  29اسفند ماه 1390
(تجدید ارائهشده)
1390/12/29

یادداشت

ریال

1389/12/29

ریال

داراییها

صورت سود و زیان جامع تلفیقی برای سال مالی منتهی به  29اسفند ماه 1390
یادداشت

سال 1389

سال 1390

ریال
سود خالص

ریال

880,063,790,865
2,588,675,182,311

0

سود جامع سال مالی

3,468,738,973,176

1,350,222,852,538

تعدیالت سنواتی

()12,542,820,788

()6,826,997,662

سود جامع شناساییشده از تاریخ گزارشگری سال مالی قبل

3,456,196,152,388

1,343,395,854,876

مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت

اوراق مشارکت

9

255,400,000,000

3,337,627,000,000

سرمایهگذاریها و مشارکتها

10

604,664,401,720

428,189,232,227

سایر حسابهای دریافتنی

12

389,177,817,386

357,609,382,340

داراییهای ثابت مشهود

15

1,881,365,675,745

1,220, 623,247,124

داراییهای نامشهود

16

3,389,265,531,884

1,131,280,316,204

سایر داراییها

18

6,583,225,093,309

2,962,507,763,066

109,802,585,787,193

84,912,147,323,710

تعهدات مشتریان بابت اعتبارات اسنادی

1 -52

14,618,033,193,303

2,857,797,478,555

تعهدات مشتریان بابت ضمانتنامهها

2 -52

3,853,318,501,859

2,173,998,897,186

سایر تعهدات مشتریان

3 -52

2,077,207,553,747

2,643,253,966,905

20,548,559,248,909

7,675,050,342,646

یادداشت

1389/12/29

1390/12/29

ریال

ریال

(تجدید ارائهشده)

بدهی به بانک مرکزی

19

6,618,159,869,279

4,154,659,667,883

1389/12/29

بدهی به سایر بانکها و مؤسسات اعتباری

20

8,823,318,940,703

10,598,762,147,134

سپردههای دیداری

21

5,612,558,585,794

3,620,264,865,100

بدهیها

ریال

ریال

9,832,232,296,135

4,734,182,160,483

فعالیتهای عملیاتی

سپــردههای قرضالحسنهی پسانداز و مشابه

22

775,571,754,523

1,347,776,807,937

سپــــردههای سرمایهگذاری مدتدار

23

64,576,292,353,528

48,228,135,760,905

سایر سپردهها

24

8,436,904,032,514

1,992,939,319,052

ذخیرهی مالیات

25

37,422,569,655

160,302,526,752

()628,893,071,917

سود پرداختنی به سپردهگذاران

26

666,252,430,823

558,233,175,770

جریان خالص خروج وجه نقد ناشیاز بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی

()1,094,361,125,169

()498,080,373,324

مالیات بر درآمد پرداختی ( شامل پیشپرداخت مالیات بر درآمد )

()172,495,933,536

()180,725,379,598

خالص جریان ورود وجه نقد ناشیاز فعالیتهای عملیاتی

50

بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی:
سود سهام دریافتی

53,772,170,524

سود سهام پرداختی

130,812,698,593

()1,148,133,295,693

مالیات بر درآمد
فعالیتهای سرمایهگذاری

ذخایر و سایر بدهیها

28

6,055,470,882,005

9,365,213,539,896

سود سهام پرداختنی

30

16,097,099,729

347,369,377

ذخیرهی مزایای پایان خدمت کارکنان

31

جمع بدهیها

خالص افزایش داراییهای ثابت مشهود

()542,983,360,578

()1,390,769,949

وجوه دریافتی (پرداختی) بابت سایر داراییهای غیرجاری

22,179,765,804

20,035,710,270

91,128,875,688

54,879,669,639

101,709,177,394,241

80,081,514,849,445

حقوق صاحبان سهام

خالص جریان ورود (خروج) وجه نقد ناشیاز فعالیتهای سرمایهگذاری

()520,803,594,775

18,644,940,321

سرمایه

32

4,000,000,000,000

3,000,000,000,000

خالص جریان ورود وجه نقد قبلاز فعالیتهای تأمین مالی

8,044,571,642,656

3,943,208,649,288

مازاد تجدید ارزیابی داراییها

33

2,588,675,182,311

0

اندوختهی قانونی

34

فعالیتهای تأمین مالی

746,347,307,532

614,531,311,627

سود انباشته

758,385,903,109

1,216,101,162,638

جریان خالص ورود وجه نقد حاصل از فعالیتهای تأمین مالی

1,000,000,000,000

1,200,000,000,000

جمـــــع حقوق صاحبان سهام

8,093,408,392,952

4,830,632,474,265

خالص افزایش وجه نقد

9,044,571,642,656

5,143,208,649,288

جمـــــع بدهیها و حقوق صاحبان سهام

وجوه حاصل از افزایش سرمایه

1,000,000,000,000

تأثیر تغییرات نرخ ارز
خالص افزایش وجه نقد

51

1,200,000,000,000

()247,745,470,064

()113,717,460,546

تعهدات بابت اعتبارات اسنادی

8,796,826,172,592

5,029,491,188,742

1-52

109,802,585,787,193

84,912,147,323,710

14,618,033,193,303

2,857,797,478,555

تعهدات بابت ضمانتنامهها

2-52

3,853,318,501,859

2,173,998,897,186

ماندهی وجه نقد در ابتدای دوره

51

8,682,387,115,436

3,652,895,926, 694

سایر تعهدات بانک

3-52

2,077,207,553,747

2,643,253,966,905

ماندهی وجه نقد در پایان دوره

51

17,479,213,288,028

8,682,387,115,436

جمع اقالم زیرخط

یادداشتهای توضیحی  1تا  55همراه ،جزء الینفک صورتهای مالی است.

10

تسهیالت اعطایی و مطالبات

8

66,984,843,589,148

(تجدید ارائهشده)

1390/12/29

ریال

مطالبات از سایر بانکها و مؤسسات اعتباری

7

15,167,556,661,990

8,181,750,406,579
60,245,949,423,187

جمع اقالم زیرخط

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی برای سال مالی منتهی به  29اسفند ماه 1390
یادداشت

مطالبات از بانک مرکزی

6

13,120,751,136,863

جمـع داراییها

1,350,222,852,538

33

موجودی نقد

5

1,426,335,879,148

995,668,679,419
6,050,941, 873,564

20,548,559,248,909

7,675,050,342,646

یادداشتهای توضیحی  1تا  55همراه ،جزء الینفک صورتهای مالی است.

11

صورتهای مالي تلفيقي گروه و شرکت اصلي سال مالي منتهي به  29اسفند ماه 1390

گـزارش مالی 1390

صورت سود و زیان برای سال مالی منتهی به  29اسفند ماه 1390
یادداشت

سال 1390

ریال

سال 1389

ریال

ریال

سود تسهیالت اعطایی

36

8,056,212,101,214

6,239,538,063,038

سود حاصل از سپردهگذاریها و سرمایهگذاریها

37

418,922,863,218

752,981,083,223

8,475,134,964,432

6,992,519,146,261

درآمدهای مشاع

سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری

43

()5,885,160,621,608

()7,792,935,067,968

()28,736,117,975

تفاوت سود قطعی و علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری
سهم سود سپردهگذاران از درآمدهای مشاع

()7,792,935,067,968

()5,913,896,739,583

سهم بانک از درآمدهای مشاع و حقالوکاله

682,199,896,464

1,078,622,406,678

درآمدهای غیرمشاع

صورت سود و زیان جامع برای سال مالی منتهی به  29اسفند ماه 1390

سود دریافتی از سایر تسهیالت و سرمایهگذاریها

39

1,871,820,461,366

1,363,494,056,542

درآمد کارمزد

40

473,589,312,755

441,377,161,641

نتیجهی مبادالت ارزی

41

1,002,006,071,117

388,965,101,016

سود خالص

سایر درآمدها

42

95,405,596,268

75,750,581,566

مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت

یادداشت

سال 1389

سال 1390

ریال

ریال
841,350,736,376

1,354,643,764,172

2,588,675,182,311

0

جمع درآمدهای غیرمشاع

3,442,821,441,506

2,269,586,900,765

سود جامع سال مالی

3,430,025,918, 687

1,354, 643,764,172

جمع درآمدهای بانک

4,125,021,337,970

3,348,209,307,443

تعدیالت سنواتی

0

980,344,304

سود جامع شناساییشده از تاریخ گزارشگری سال مالی قبل

3,430,025,918, 687

1,355, 624,108,476

کسر میشود هزینهها
سایر سودهای پرداختی

44

810,028,421,890

302,650,697,959

هزینهی اداری و عمومی

46

1,542,026,822,669

895,427,872,320

کارمزد پرداختی

48

255,093,081,042

178,486,846,202

هزینهی مطالبات مشکوکالوصول

49

639,099,706,338

جمع هزینهها

3,246,248,031,939

سود قبلاز کسر مالیات

878,773,306,031

1,514,946,290,924

مالیات
سود خالص پساز کسر مالیات

صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به  29اسفند ماه 1390

456,697,600,038
1,833,263,016,519

25

33

()37,422,569,655

()160,302,526,752

841,350,736,376

1,354,643,764,172

سود هر سهم  -ریال

452

210

یادداشت

سال 1390

یادداشت

ریال

سال 1389

ریال

ریال

841,350,736,376

1,354,643,764,172

1390/12/29

ریال

ریال

1389/12/29

ریال

فعالیتهایعملیاتی
خالص جریان ورود وجه نقد ناشیاز فعالیتهای عملیاتی

50

9,523,527,234,186

4,728,232,161,359

بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
سود سهام دریافتی

63,606,722,329

سود سهام پرداختی

گردش حساب سود ( زیان ) انباشته

(تجدید ارائهشده)

136,586,783,659

()630,000,000,000

()1,150,000,000,000

جریان خالص خروج وجه نقد ناشیاز بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی

()1,086,393,277,671

()493,413,216,341

مالیات بر درآمد پرداختی ( شامل پیشپرداخت مالیات بر درآمد )

()157,087,894,527

()185,916,709,253

مالیات بر درآمد
فعالیتهایسرمایهگذاری

سود خالص

اضافه( کسر) میشود

()312,405,461,169

وجوه دریافتی (پرداختی ) بابت سایر داراییهای غیرجاری

()10,290,421,637

26,266,705,398

سود انباشته در ابتدای سال

1,216,101,162,638

733,468,997,801

خالص جریان خروج وجه نقد ناشیاز فعالیتهای سرمایهگذاری

()286,138,755,771

()234,216,390,888

تعدیالت سنواتی

0

980,344,304

خالص جریان ورود وجه نقد قبلاز فعالیتهای تأمین مالی

7,993,907,306,217

3,814,685,844,877

سود تقسیمشده طبق مصوبهی مجمع عمومی سال قبل

()1,150,000,000,000

پاداش هیئتمدیره طبق مصوبهی مجمع عمومی سال قبل

()17,250,000,000

سود انباشتهی تعدیلشدهی ابتدای دوره

سود قابل تخصیص

1,216,101,162,638

734,449,342,105

فعالیتهای تأمین مالی

()630,000,000,000

وجوه حاصل از افزایش سر مایه

1,200,000,000,000

1,000,000,000,000

()15,750,000,000

جریان خالص ورود وجه نقد حاصل از فعالیتهای تأمین مالی

1,000,000,000,000

1,200,000,000,000

()1,167,250,000,000

()645,750,000,000

خالص افزایش وجه نقد

8,993,907,306,217

5,014,685,844,877

890,201,899,014

1,443,343,106,277

تأثیر تغییرات نرخ ارز

تخصیص سود

()247,745,470,064

()113,717,460,546

8,746,161,836,152

4,900,968,384,331

خالص افزایش وجه نقد

51

اندوختهی قانونی

()131,815,995,905

()227,241,943,639

ماندهی وجه نقد در ابتدای دوره

51

8,553,864,311,026

سود انباشتهی در پایان دوره

758,385,903,109

1,216,101,162,638

ماندهی وجه نقد در پایان دوره

51

17,300,026,147,178

یادداشتهای توضیحی  1تا  55همراه ،جزء الینفک صورتهای مالی است.

12

خالص افزایش داراییهای ثابت مشهود

()223,925,969,251

3,652,895,926,695
8,553,864,311,026

یادداشتهای توضیحی  1تا  55همراه ،جزء الینفک صورتهای مالی است.

13

صورتهای مالي تلفيقي گروه و شرکت اصلي سال مالي منتهي به  29اسفند ماه 1390

گـزارش مالی 1390

 2مبنایتهیهیصورتهایمالی
بهای تمامشده و در موارد مقتضی با استفاده از ارزشهای جاری و نیز با رعایت ضوابط
صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی (بانک) در اساس ،بر مبنای ِ
و مقررات مراجع بانکی و پولی کشور و استانداردهای حسابداری مصوب کشور تهیه شده است.

 3مبانیتلفیق
فرعی مشمول تلفیق آن پساز حذف
حاصل تجمیع اقالم صورتهای مالی بانک سامان (شرکت سهامی عام) و شرکتهای
 -1-3صورتهای مالی تلفیقی
ِ
ِ
معامالت و ماندههای درونگروهی و سود و زیان تحققنیافتهی ناشیاز معامالت فیمابین است .شرکتهای مشمول تلفیق عبارتند از:
شرکت صرافی سامان
شرکت گروه ارتباطات ماهوارهای سامان
شرکت اطالعرسانی و اعتبارسنجی ایرانیان
شرکت پرداخت الکترونیک سامان

 1تاریخچهیفعالیت

شرکت کارگزاری سامان
شرکت پردازشگران سامان

-1-1کلیات

گروه شامل شرکت سهامی عام بانک سامان (شرکت اصلی) و شرکتهای فرعی آن است .بانک سامان (شرکت سهامی عام) به استناد مادهی ( )98قانون برنامهی
سوم توسعهی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا مصوب  17فروردین ماه  ،1379ماده واحدهی قانون اجازهی تأسیس بانکهای غیردولتی مصوب  21فروردین
ماه  1379و ضوابط تأسیس بانک غیردولتی مصوب  20آذر ماه  1379شورای پول و اعتبار و بهموجب مجوز شمارهی /1727ه بانک مرکزی ج.ا.ا در  16مرداد ماه
 1381از تبدیل مؤسسهی اعتباری غیربانکی سامان اقتصاد به بانک ،با سرمایهی اولیهی  200میلیارد ریال تشکیل شده و مرکز اصلی آن تهران است.
الزم بهتوضیح است قبلاز تشکیل بانک ،فعالیت شرکت در قالب مؤسسهی اعتباری غیربانکی سامان اقتصاد بهموجب مجوز شمارهی /1745ه بانک مرکزی ج.ا.ا
که در تاریخ  20مرداد  1378با سرمایهی  11میلیارد ریال بهصورت سهامی عام تأسیس و بهشمارهی  154444نزد ادارهی ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران
به ثبت رسیدهبود ،انجام میشد.

 -2-3در مورد شرکتهای فرعی تحصیلشد ه طی سال ،نتایج عملیات آن از تاریخی که کنترل آن بهطور مؤثر به شرکت اصلی منتقل میشود و در مورد شرکتهای
فرعی واگذارشده ،نتایج عملیات آن تا زمان واگذاری ،در صورت سود و زیان تلفیقی منظور میشود.
 -3-3سهام تحصیلشدهی شرکت اصلی توسط شرکتهای فرعی ،بهبهای تمامشده در حسابها منظور و در ترازنامهی تلفیقی بهعنوان کاهندهی حقوق صاحبان
سهام ،تحت سرفصل «سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکتهای فرعی» منعکس میشود.

4

خالصهی اهم رویههای حسابداری

 -1-4سرمایهگذاریها

 -2-1فعالیت اصلی

بانک سامان (شرکت سهامی عام) در تمامی عملیات و معامالت بانکی و بازرگانی و خدماتی مرتبط که بهموجب قوانین و مقررات برای بانکها ممنوع نباشد فعالیت
میکند.

تلفیقی گروه

شرکت اصلی

نحوهی ارزیابی
سرمایهگذاریهای بلندمدت

 -3-1تعداد واحدها و کارکنان

 -1-3-1تعداد کارکنان بهشرح زیر است:
شرکت اصلی

گروه
1390/12/29

1389/12/29

1390/12/29

1389/12/29

شرکت اصلی

نفر

نفر

نفر

نفر

دفتر مرکزی
شعب

شرکتهای فرعی

614

478

614

478

1.339

1.140

1.339

1.140

487

395

-

-

2.440

2.013

1.953

1. 618

 -2-3-1تعداد  153شعبه و باجه تا پایان اسفند ماه  1390و تعداد  123شعبه و باجه تا پایان سال  1389مشغول بهکار بودهاند.
14

سرمایهگذاری در شرکتهای فرعی مشمول تلفیق

مشمول تلفیق

بهای تمامشده (به کسر ذخیرهی کاهش دائمی در ارزش سرمایهگذاری)

سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته

ارزش ویژه

بهای تمامشده (به کسر ذخیرهی کاهش دائمی در ارزش سرمایهگذاری)

سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت

بهای تمامشده (به کسر ذخیره کاهش دائمی در ارزش سرمایهگذاری)

بهای تمامشده (به کسر ذخیرهی کاهش دائمی در ارزش سرمایهگذاری)

سرمایهگذاریهای سریعالمعامله در بازار

اقل بهای تمامشده و خالص ارزش فروش مجموع سرمایهگذاریها

اقل بهای تمامشده و خالص ارزش فروش مجموع سرمایهگذاریها

سایر سرمایهگذاریهای جاری

اقل بهای تمامشده و خالص ارزش فروش تکتک سرمایهگذاریها

اقل بهای تمامشده و خالص ارزش فروش تکتک سرمایهگذاریها

سرمایهگذاریهای جاری

نحوهی شناخت درآمد
مشمول تلفیق

در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت
سرمایهپذیر (تا تاریخ تصویب صورتهای مالی)

سرمایهگذاری در شرکتهای وابسته

روش ارزش ویژه

در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت
سرمایهپذیر (تا تاریخ تصویب صورتهای مالی)

سایر سرمایهگذاریهای بلندمدت سرمایهگذاریهای جاری

در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت
سرمایهپذیر

در زمان تصویب سود توسط مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت
سرمایهپذیر (تا تاریخ ترازنامه)

سرمایهگذاری در شرکتهای فرعی مشمول تلفیق
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صورتهای مالي تلفيقي گروه و شرکت اصلي سال مالي منتهي به  29اسفند ماه 1390

گـزارش مالی 1390

 -5-4مبنای تعیین سهم سپردهگذاران از سود مشاع

 -2-4داراییهای ثابت مشهود

بهای تمامشده که عبارت است از مبلغ وجه نقد یا معادل
 -1-2-4داراییهای ثابت مشهود (بهجز زمین و ساختمان) شرکت اصلی (یادداشت شمارهی  )33برمبنای ِ
وجه نقد پرداختی یا ارزش منصفانهی سایر مابهازاهایی که برای تحــصیل آنها در زمانتحصیل ،واگذار شدهاند در حسابها انعکاس مییابد .مخارج بهسازی و
تعمیرات اساسی که موجب افزایش قابل مالحظه در ظرفیت یا عمر مفید یا بهبود اساسی در کیفیت بازدهی آنها میشود بهعنوان مخارج سرمایهای محسوب و طی
اقتصادی مورد انتظار بانک از استاندارد
عمر مفید باقیماندهی داراییهای مربوط مستهلک میشود .هزینهی نگهداری و تعمیراتِ جزیی که برای حفظ یا ترمیم منافع
ِ
عملکرد ارزیابیشدهی اولیهی دارایی انجام میشود هنگام وقوع بهعنوان هزینههای جاری ،تلقی شده و به سود و زیان دوره منظور میشود.
 -2-2-4زمین و ساختمان براساس روش تجدید ارزیابی در صورتهای مالی ارائه میشوند.
 -3-2-4استهالک داراییهای ثابت مشهود با توجه به عمر مفید برآوردی داراییهای مرتبط و با درنظ ر گرفتن آییننامهی استهالکات موضوع مادهی 151
اصالحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  80/11/27و براساس نرخها و روشهای زیر محاسبه میشود.
دارایی

نرخ استهالک

روش استهالک

ساختمان و تأسیسات

 7و  12درصد

نزولی

 5 ، 3و  10ساله

مستقیم

 25درصد

نزولی

اثاثه ،منصوبات ،سختافزار و تجهیزات رایانهای
وسائط نقلیه
دستگاههای خودپرداز ( )ATMو پایانههای فروشگاهی ()POS
تجهیزات ماهواره وهاب

 5ساله

مستقیم

 5 ، 4و  10ساله

مستقیم

 -3-4داراییهای نامشهود

ی بهای ِ تمامشده در حسابها ثبت میشود .طبق بخشنامهی مب 2946/مورخ 1385/12/16
داراییهای نامشهود بهجز سرقفلی (یادداشت شمارهی  )33بر مبنا 
سرقفلی محل کسب مستهلک نمیشود .نرمافزارهای عملیاتی و اداری نیز طی  3سال ب ه روش مستقیم مستهلک میشوند و برای سایر داراییهای
بانک ج.ا.ا ایران
ِ
نامشهود استهالک درنظر گرفته نمیشود.
 -1-3-4سرقفلی براساس روش تجدید ارزیابی در صورتهای مالی ارائه میشود.

ی مب 1799/مورخ
در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب  1362/06/08و آییننامه و دستورالعملهای اجرایی قانون مذکور و با توجه به بخشنامه 
 1382/10/18بانک مرکزی ج.ا.ا ،درآمد حاصل از فعالیتهای مربوط به اعطای تسهیالت مالی ،سرمایهگذاری در سهام و اوراق مشارکت که در چارچوب رویههای
حسابداری مورد عمل بانک شناسایی میشود ،بهعنوان درآمد مشاع محسوب شده و سهم سپردهگذاران متناسب با بهکارگیری خالص منابع آنان در فعالیتهای
مذکور تعیین ،و پساز کسرحق الوکاله بانک به حساب سپردهگذاران بستانکار میشود.
 -6-4طبقهبندی تسهیالت اعطایی

اعتباری» مصوب شورای پول و اعتبار (موضوع بخشنامهی شمارهی مب2823/

تسهیالت اعطایی بانک براساس «دستورالعمل طبقهبندی داراییهای مؤسسات
مورخ  1385/12/05ادارهی مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا ) و شناخت بانک از توانایی اقتصادی و اعتباری مشتری مورد ارزیابی قرار گرفته و در
یکی از طبقات زیر قرار میگیرد:
طبقهی جاری :
طبقهی سررسید گذشته:
طبقهی معوق:
طبقهی مشکوکالوصول :

حداکثر تا  2ماه از سررسید گذشته و ...
بین  2تا  6ماه از سررسید گذشته و ....
بین  6تا  18ماه از سررسید گذشته و ....
بیشاز  18ماه از سررسید گذشته و ....

 -7-4ذخیرهی مطالبات مشکوکالوصول

برای مطالبات مشکوکالوصول طبق « دستورالعمل نحوهی محاسبه ذخیرهی مطالبات مؤسسات اعتباری» مصوب شورای پول و اعتبار (موضوع بخشنامه 
ی
شمارهی مب 2823/مورخ  1385/12/05ادارهی مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا ) و لحاظ کردن نظرات بانک در رابطه با توانایی اقتصادی و اعتباری
مشتریان ذخیرهی الزم در حسابها منظور میشود.
ل ،بهاستثنای
ذخیرهی عمومی معادل  1/5درصد ماندهی کل تسهیالت (شامل معامالت قدیم ،جاری ،سررسید گذشته ،معوق و مشکوکالوصول) در پایان هر سا 
ماندهی تسهیالتی که جهت آن ذخیرهی اختصاصی منظور شده است ،محاسبه میشود.
ارزش وثایق هر مورد با اعمال ضرایب تعیین
ذخیرهی اختصاصی نسبتب ه ماندهی طبقات تسهیالت سررسید گذشته ،معوق و مشکوکالوصول ،پساز لحاظ نمودن ِ
شده ،بهشرح زیر محاسبه میشود:

 -4-4شناسایی درآمد تسهیالت اعطایی ،کارمزد و جرایم

ضریب

با توجه به بخشنامهی مب 772/مورخ  1384/04/27ادارهی مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا و به استناد مصوبهی جلسهی شمارهی  1044مورخ
 1384/04/25شورای پول و اعتبار ،شناسایی درآمد بانک به روش تعهدی و با توجه به محتمل بودن ورود جریان منافع اقتصادی آتی است:
نوع درآمد

16

نحوهی شناسایی

سود تسهیالت اعطایی

براساس مدت زمان و با توجه به ماندهی اصل تسهیالت و حداقل سود مورد انتظار

جرایم دیرکرد تأدیه اقساط تسهیالت

براساس مدت زمان و با توجه به مبلغ اقساط معوق و نرخ جریمهی مقرر

کارمزد ضمانتنامههای صادره

در زمان صدور ضمانتنامهها

کارمزد سایر خدمات بانکی

متناسب با حجم خدمات ارائهشده

تسهیالت طبقهی سررسید گذشته

 10درصد

تسهیالت طبقهی معوق

 20درصد

تسهیالت طبقهی مشکوکالوصول (با توجه به نتیجهی بررسی توان پرداخت مشتری)
تسهیالت طبقهی مشکوکالوصول که  5سال یا بیشتر از سررسید آنها سپری شده

 50تا  100درصد
 100درصد

 -8-4ذخیرهی مزایای پایان خدمت کارکنان

ذخیرهی مزایای پایان خدمت کارکنان براساس یک ماه آخرین حقوق و مزایای ثابت کارکنان برای هر سال محاسبه و در حسابها منظور میشود.
17

صورتهای مالي تلفيقي گروه و شرکت اصلي سال مالي منتهي به  29اسفند ماه 1390

گـزارش مالی 1390

 -1-6سپردهی قانونی تودیعشده نزد بانک مرکزی در اجرای بند ( )3مادهی  14قانون پولی و بانکی و براساس نرخهای تعیینشده توسط شورای پول و اعتبار
محاسبهشده و مورد تأیید بانک مرکزی قرار گرفتهاست .سپردهی قانونی مذکور بهشرح زیر قابل تفکیک است.
1390/12/29

 -9-4تسعیر ارز:

حسابهای ارزی در شرکت اصلی برمبنای بندهای  3 ،2 ،1و  4بخشنامهی شمارهی مب 1844/مورخ  1382 /10/29بانک مرکزی ج.ا.ا بهشرح زیر انجام میشود:
الف -تمامی اقالم پولی ارزی داخل کشور شامل داراییها و بدهیها در پایان هر روز با نرخ مرجع به ریال تسعیر شده و نتایج حاصل از آن به حساب نتیجهی
معامالت ارزی منظور و در پایان سال به حساب سود و زیان بانک منتقل میشود.
ب -تمامی اقالم غیرپولی ارزی حسابهای داخل کشور به نرخ تاریخ ایجاد در دفاتر بانک برقرار خواهد ماند.
ج -درصورت وجود واحدهای خارج از کشور ،تمامی اقالم پولی و غیرپولی (بهاستثنای حقوق صاحبان سهام) به نرخ مرجع تسعیر میشود.
 -10-4سرقفلی:

میلیون ریال

نرخ (درصد)

میلیون ریال

سپردههای قرضالحسنهی پسانداز

10

15,481

10

9, 620

سپردههای بلندمدتـ پنجساله

10

2,736,192

10

2,031,187

سپردههای بلندمدتـچهارساله

10

10,409

10

14,514

سپردههای بلندمدتـ دوساله و سهساله

11

329,823

11

86, 897

سپردههای بلندمدتـیکساله

15

176, 693

15

410, 650

سپردههای کوتاهمدت

15.5

2, 646,544

15.5

2,112,520

سپردههای دیداری شامل سپرده ضمانتنامهها اعتبارات اسنادی

17

591,928

17

338,162

6,507,070

حسابداری ترکیب واحدهای تجاری از نوع تحصیل براساس روش خرید انجام میشود ،مازاد بهای تمامشدهی تحصیل سرمایهگذاری در شرکتهای فرعی مشمول
ِ
تلفیق و شرکتهای وابستهی مشمول اعمال روش ارزش ویژه بر سهم گروه از خالص ارزش دفتری داراییها و بدهیهای قابل تشخیص آنها در زمان تحصیل
بهعنوان سرقفلی شناسایی و طی  10سال بهروش مستقیم مستهلک میشود .سرقفلی ناشیاز تحصیل شرکتهای وابسته جزء مبلغ دفتری سرمایهگذاری بلندمدت
در شرکتهای وابسته در ترازنامهی تلفیقی منعکس میشود.

5

عنوان سپرده

نرخ (درصد)

موجودی نقـد

گروه
1390/12/29

یادداشت

شرکت اصلی
1390/12/29

1389/12/29

 -2-6بانک مرکزی بهموجب مصوبهی شمارهی/2/90-34030ت 47698/مورخ  1390/10/18و بند یک مصوبهی شمارهی /90/42774م/ت 6/914/مورخ
 1390/12/28هیئت وزیران بابت مابهالتفاوت نرخ ارز(مصوبهی هیئت  5نفره) در تاریخهای  1390/12/15و  1390/12/28مبالغی را به بدهکار حساب تعدادی از
بانکها منظور کرد که مبلغ مربوط به بانک سامان  2832میلیارد ریال است و تا تاریخ تهیهی صورتهای مالی نسبتبه برگشت آن اقدامی صورت نگرفتهاست.

1389/12/29

ریال

ریال

ریال

موجودی صنــدوق (ریالی)

1-5

653,400,009,441

815,914,090,515

653,186,913,204

815,717,206,576

موجودی صنــدوق (ارزی)

2-5

849,839,882,144

180,815,936,285

773,148,965,944

179,951,472,843

مسکوک طال

13, 600,000

0

0

0

وجوه در راه

7

مطالبات از سایر بانکها و مؤسسات اعتباری

گروه

یادداشت

8,909, 624, 667

2,194,000,000

0

0

سپردههای دیداری نزد بانکهای داخلی (ریالی)

1,512,163,116,252

998,924,026, 800

1,426,335, 879,148

995, 668,679,419

 -1-5موجودی صندوق در تاریخ ترازنامه متشکل از تمامی موجودیهای بانک شامل اسکناس ،مسکوک نزد خزانه و واحدهای آن است.
 -2-5وجوه ارزی در تاریخ  1390/12/29به نرخ مرج ع اعالمشده از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا تسعیر شدهاند.
 -3-5وجوه نزدصندوق و وجوه در راه ،از پوشش بیمهای مناسب برخوردار هستند.

یادداشت

سپردههای دیداری نزد بانکهای داخلی (ارزی)

1-7

796,551,305,776

632,345,248,439

سپردههای دیداری نزد بانکهای خارجی (ارزی)

2-7

8,048,405,673,287
262,997,229,316

984,811,540,750

207,126,186,354

926,987,690,162

سپردههای مدتدار نزد بانکهای داخلی (ارزی)

3-7

1,050,030,101,029

1,395,930,000,000

1,049,880,000,000

1,395,930,000,000

سپردههای مدتدار نزد بانکهای خارجی (ارزی)

4-7

3,111,350,414,760

1,307,766,000,000

3,111,350,414,760

1,307,766,000,000

1,462,683,990,023

1,156,623,001,415

1,462,683,990,023

1,156,623,001,415

456,561,737,551

63,904,094,424

456,561,737,551

63,904,094,424

سپردههای مدتدار نزد بانکهای داخلی (ریالی)

ریال
سپردهی جاری ارزی نزد بانک مرکزی

3,713,617,090,390

712,931,841,909

یورو

حساب جاری ریالی نزد بانک مرکزی

0

325,886,849,137

پوند

بدهکاران موقت  -بانک مرکزی

2-6

2,832,705,717,083

0

درهم امارات

حساب مطالبات از بانک مرکزی

3-6

29,949,295,552

7,834,295,552

دالر استرالیا

37,409,033,838

738,886,966

13,120,751,136, 863

()1,357,763,195

()33,075,995,601

0

0

15,259,558,802,541

8,229,515,643,589

15,167,556,661,990

8,181,750,406,579

1390/12/29

6,507,070,000,000

سپردههای دولتی

5-7

 -1-7سپردههای ارزی دیداری نزد بانکهای داخلی که بهطور کل مربوط به شرکت اصلی است به تفکیک نوع ارز ،از اقالم زیر تشکیل شده است:

1389/12/29

6,050,941, 873,564

72,336,113,994

64,536,939,538

34,997,354,239

41,519,557,515

2,656,674,814,624

ریال

1-6

ریال

ریال

ریال

ریال

796,551,305,776

5,003,550,000,000

حساب سپردهی قانونی

18

1390/12/29

1390/12/29

1390/12/29

8,048,405,673,287

کسرمیشود :چکهای صادره بینراهی

شرکت اصلی

1389/12/29

1389/12/29

632,345,248,439

اسناد تسویهی شتاب و مغایرتهای شتابی

مبالغ مندرج در ترازنامه ،تحت عنوان مطالبات از بانک مرکزی ،که بهطور کل مربوط به شرکت اصلی است ،بهشرح زیر است:

شرکت اصلی

2,656,674,814,624

پرداخت چکهای صادرهی سایر بانکها

مطالبات از بانک مرکزی

5,003,550

 -3-6برداشت بانک مرکزی از حساب جاری بانک ،بابت جریمهی نقص ح ِد جمعی تسهیالت اشخاص مرتبط است که مورد تأیید بانک نیست و بانک پیگیر
استرداد وجه فوقالذکر است.

ریال

6

1389/12/29

مبلغ ارز

نرخ ارز

1389/12/29

معادل ریالی

دالر امریکا

17,993,735.55

12,260

11,985,276.06

16,152

193,586,178,921

3,950,825.86

19,426

76,748,743,157

27,484,155.07

3,338

91,742,109,624

12,748

12,988

165,571,024

ین

1,454,669,561

146.91

213,705,505,207

مبلغ ارز

نرخ ارز

معادل ریالی

220,603,197,843

14,374,220.97

10,364

28,765,787.30

14,694

422,684,478,586

3,368,366.50

16,828

56,682,871,462

1,372,005.02

2,822

3,871,798,165

12,748.00

10,329

131,674,092

-

128.57

0

796,551,305,776

148,974,426,133

632,345,248,439

19

صورتهای مالي تلفيقي گروه و شرکت اصلي سال مالي منتهي به  29اسفند ماه 1390

گـزارش مالی 1390

8

تسهیالتاعطاییومطالبات

گروه
1390/12/29

مانده

1390/12/29

مبلغ ارز

نرخ ارز

1389/12/29

معادل ریالی

مبلغ ارز

نرخ ارز

معادل ریالی

دالر امریکا

2,379,283.86

12,260

29,170,020,124

883,977.72

10,364

9,161,545,090

یورو

361,736,140.86

16,152

5,842,762,147,182

125,574,588.22

14,694

1,845,192,999,347

پوند

6,547,621.76

19,426

127,194,100,310

9,951,155.93

16,828

167,458,051,990

درهم امارات

154,434,060.13

3,338

515,500,892,716

84,012,100.12

2,822

237,082,146,539

دالر استرالیا

-

12,988

0

-

10,329

0

فرانک سوییس

8,486,062.60

13,391

113,636,864,276

605,014.93

11,500

6,957,671,695

0

-

-

0

ریال عربستان
دالر کانادا
یوان چین

72,843,989.22

0

-

-

0

1,939

141,244,495,097

4,408,849.73

1,578

6,957,164,874

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

1,323,967,729,381

437,754,837,030

49,605,734,807

62,657,657,100

773,949,500,444

جعاله

600,247,412,249

77,618,736,798

28,293,710,307

14,715,983,309

479,618,981,835

415,310,347,861

اجاره بهشرط تملیک

208,869,775,741

29,795,298,059

16,265,998,112

9,827,459,850

152,981,019,720

207,817,533,715

ضالحسنه
قر 

426,157,235,665

0

0

6,896,626,831

419,260,608,834

مضاربه

15,313,386,073,650

621,299,028,081

582,184,776,143

485,328,767,990

13,624,573,501,436

13,684,819,000,508

مشارکت مدنی

31,990,113,534,887

0

2,015,529,474,906

1,112,426,989,942

28,862,157,070,039

24,553,659,471,429

خرید دین

15,313,446,441,309

771,783,257,282

662,367,060,795

226,260,967,033

13,653,035,156,199

9,372,836,872,098

تسهیالت پرداختیمیان مدت و
کوتاهمدت ارزی

204,033,259,447

6,735,818,582

0

2,959,461,613

194,337,979,252

215,661,745,255

بدهکاران بابت اعتبارات
اسنادی پرداختشده

391,970,251,283

11,054,915,233

0

5,713,730,040

375,201,606,010

94,064,196,841

مطالباتمشکوکالوصول
اعتبارات اسنادی

4,063,791,333,070

بدهکاران بابت ضمانتنامههای
پرداختشده

15,214,439,007

مطالباتمشکوکالوصول
ضمانتنامههایپرداختشده
بدهکاران بابت اعتبارات
اسنادی و بروات مدتدار

178,216,389,273

0

70,062,943,969,684

1,956,041,891,065

3,364,546,190,861

2,270,427,113,068

62,471,928,774,690

51,047,479,327,974

4,509,600,458,080

0

0

126,823,437,872

4,382,777,020,208

9,022,258,625,933

74,572,544,427,764

1,956,041,891,065

3,364,546,190,861

2,397,250,550,940

66,854,705,794,898

60,069,737,953,907

شرکت اصلی
1390/12/29

مانده

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

1,323,967,729,381

437,754,837,030

49,605,734,807

62,657,657,100

77,618,736,798

28,293,710,307

14,715,983,309

479,618,981,835

415,310,347,861

29,795,298,059

16,265,998,112

9,827,459,850

152,981,019,720

207,817,533,715

لیره ترکیه

15,945,795.85

6,831

ین ژاپن

3,514,417,837

147

ون کره

60,024,637,070.40

11

653,668,297,697

8,707,276,318.60

9

80,106,942,131

جعاله

600,247,412,249

روبل روسیه

-

420

0

9,000,000.00

365

3,285,000,000

اجاره بهشرط تملیک

208,869,775,741

2,656,674,814,624

یورو

مبلغ ارز
65,000,000

16,152

1,049,880,000,000

95,000,000.00

14,694

1,395,930,000,000
1,395,930,000,000

1,049,880,000,000

 -4-7سپردههای ارزی مدتدار نزد بانکهای خارجی که بهطور کل مربوط به شرکت اصلی است به تفکیک نوع ارز ،از اقالم زیر تشکیل شده است:
1389/12/29

1390/12/29

مبلغ ارز

نرخ ارز

معادل ریالی

مبلغ ارز

نرخ ارز

معادل ریالی

یورو

188,766,480

16,152

3,048,956,184,960

89,000,000.00

14,694

1,307,766,000,000

درهم

18,692,100

3,338

62,394,229,800

-

-

0

3,111,350,414,760

1,307,766,000,000

 -5-7مبلغ مزبور بابت مطالبات بانک از سایر بانکها ،بابت تراکنشهای شتابی  26الی  29اسفندماه  1390است که در فروردینماه  1391تسویه شده است.

سود معوق

خالص
773,949,500,444

108,925,731,451

نرخ ارز

ذخیرهی مطالبات

خالص

ریال

516,303,124,434

معادل ریالی

سود سالهای آتی

1389/12/29

822,616,093,370

2,032,369.01

مبلغ ارز

0
311,356,697

2,233,264,295.00

نرخ ارز

0

2,901,462,424

12,312,976,583

7,269,805,406

145,025,635,271

129

1389/12/29

7,059,325,398

32,879,397,305

6,565

معادل ریالی

0

190,833,885,589

3,865,898,122,083

970,567,719,688

80,188,029,085

13,342,502,551

1390/12/29

20

سلف

33,530,094,722

0

2,928,753,696

4,878,486,076

25,722,854,950

23,036,540,803
599,631,971,916

287,130,790,408

 -3-7سپردههای ارزی مدتدا ر نزد بانکهای داخلی مربوط به شرکت اصلی به تفکیک نوع ارز از اقالم زیر تشکیل شده است:

سود معوق

خالص

ریال

فروش اقساطی

8,048,405,673,287

ذخیرهی مطالبات

خالص
822,616,093,370

فروش اقساطی

 -2-7سپردههای ارزی دیداری نزد بانکهای خارجی که بهطور کل مربوط به شرکت اصلی است به تفکیک نوع ارز ،از اقالم زیر تشکیل شده است:

سود سالهای آتی

1389/12/29

سلف

33,530,094,722

0

2,928,753,696

4,878,486,076

25,722,854,950

23,036,540,803

قرضالحسنه

426,157,235,665

0

0

6,896,626,831

419,260,608,834

599,631,971,916

مضاربه

15,400,279,318,993

621,299,028,081

582,184,776,143

485,328,767,990

13,711,466,746,779

13,728,771,528,728

مشارکت مدنی

32,039,242,156,201

0

2,019,671,755,782

1,114,168,781,473

28,905,401,618,946

24,685,918,412,489

خرید دین

15,313,446,441,309

771,783,257,282

662,367,060,795

226,260,967,033

13,653,035,156,199

9,372,836,872,098

تسهیالت پرداختی میانمدت و
کوتاهمدت ارزی

204,033,259,447

6,735,818,582

0

2,959,461,613

194,337,979,252

215,661,745,255

بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی
پرداختشده

391,970,251,283

مطالباتمشکوکالوصول
اعتبارات اسنادی

4,063,791,333,070

بدهکاران بابت ضمانتنامههای
پرداختشده

15,214,439,007

مطالباتمشکوکالوصول
ضمانتنامههایپرداختشده

178,216,389,273
70,198,965,836,341

بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی
و بروات مدتدار

11,054,915,233

0

1,956,041,891,065

5,713,730,040

375,201,606,010

94,064,196,841

7,059,325,398

190,833,885,589

3,865,898,122,083

970,567,719,688

0

2,901,462,424

12,312,976,583

7,269,805,406

311,356,697

145,025,635,271

32,879,397,305

80,188,029,085

3,368,688,471,737

4,509,600,458,080
74,708,566,294,421

1,956,041,891,065

3,368,688,471,737

2,272,168,904,599

62,602,066,568,940

51,223,690,797,254

126,823,437,872

4,382,777,020,208

9,022,258,625,933

2,398,992,342,471

66,984,843,589,148

60,245,949,423,187

21
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 -1-8طبقهبندی تسهیالت اعطایی فوق براساس دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار (موضوع یادداشت توضیحی شمارهی  )4-6بهشرح زیر است:
گروه

فروش اقساطی
جعاله
سلف

جاری

1390/12/29

ریال
1,018,642,819,814
419,524,062,711
اجاره بهشرط تملیک

سررسید گذشته

ریال
4,178,044,226
1,417,860,269
2,130,017,342

معوق

ریال
5,996,994,791
3,126,285,927
143,683,918,200

مشکوکالوصول

ریال
295,149,870,550
176,179,203,342
-

جمع

ریال
1,323,967,729,381
600,247,412,249
1,964,652,967

مضاربه

قرضالحسنه

5,143,419,153
425,530,327,975
9,146,110,847,105

58,077,785,421
19,551,293
865,876,500,516
خرید دین

31,400,077,380
87,342,148
2,556,156,901,720
مشارکت مدنی

33,530,094,722
520,014,249
2,745,241,824,309
9,116,923,995,037

208,869,775,741
426,157,235,665
15,313,386,073,650
21,229,400,844,885

بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداختشده

2,253,851,125,733
تسهیالت پرداختی میانمدت و کوتاهمدت ارزی

5,688,981,038,875
160,748,131,455
391,970,251,283

500,000,000,000
-

5,213,173,577,937
21,949,532,972
بدهکاران بابت ضمانتنامههای پرداختشده
مطالبات معوق بابت تسهیالت ارزی به ریال

7,541,407,397
-

3,293,687,986,332
21,335,595,020
15,214,439,007

31,990,113,534,887
4,063,791,333,070
-

15,313,446,441,309
204,033,259,447
4,455,761,584,353
42,069,879,654,814

8,838,238,306,851
4,509,600,458,080
46,579,480,112,894

8,305,020,116,696
0
8,838,238,306,851

178,216,389,273
10,849,805,891,323
0
8,305,020,116,696

70,062,943,969,684
0
10,849,805,891,323

193,430,828,280

بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات مدتدار

4,509,600,458,080
74,572,544,427,764
سود و کارمزد سالهای آتی

کسر میشود
()1,334,742,862,984

ذخیرهی خاص مطالبات

سود معوق
ذخیرهی عمومی مطالبات

مضاربه  -وجوه دریافتی

()918,072,351,978

66,854,705,794,898

58,077,785,421
520,014,249

ریال
5,996,994,791
3,126,285,927
5,143,419,153
87,342,148
2,556,156,901,720
5,213,173,577,937
500,000,000,000
21,335,595,020
-

ریال
4,178,044,226
1,417,860,269
1,964,652,967
19,551,293
865,876,500,516
2,277,475,400,071
5,688,981,038,875
21,949,532,972
-

ریال
1,018,642,819,814
419,524,062,711
143,683,918,200
2,130,017,342
425,530,327,975
9,233,004,092,448
21,254,905,191,861
9,116,923,995,037
160,748,131,455
391,970,251,283

فروش اقساطی
جعاله
اجاره بهشرط تملیک
سلف
قرضالحسنه
مضاربه
مشارکت مدنی
خرید دین
تسهیالت پرداختی میانمدت و کوتاهمدت ارزی
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی پرداختشده

سررسید گذشته

1390/12/29

()1,479,178,198,962

()621,299,028,081

شرکت اصلی

()3,364,546,190,861

جاری

معوق

مشکوکالوصول

ریال
295,149,870,550
176,179,203,342
31,400,077,380
2,745,241,824,309
3,293,687,986,332
7,541,407,397
4,063,791,333,070

جمع

ریال
1,323,967,729,381
600,247,412,249
208,869,775,741
33,530,094,722
426,157,235,665
15,400,279,318,993
32,039,242,156,201
15,313,446,441,309
204,033,259,447
4,455,761,584,353

بدهکاران بابت ضمانتنامههای پرداختشده
مطالبات معوق بابت تسهیالت ارزی به ریال
4,509,600,458,080

42,182,277,247,133

15,214,439,007

0

8,861,862,581,189

0

8,305,020,116,696

-

0

10,849,805,891,323

178,216,389,273

4,509,600,458,080

70,198,965,836,341

193,430,828,280

بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و برواتمدتدار

کسر میشود

46,691,877,705,213

8,861,862,581,189

8,305,020,116,696

10,849,805,891,323

سود معوق

74,708,566,294,421

سود و کارمزد سالهای آتی

ذخیرهی خاص مطالبات

()1,334,742,862,984

مضاربه  -وجوه دریافتی
ذخیرهی عمومی مطالبات

()3,368,688,471,737
()621,299,028,081
()918,072,351,978
()1,480,919,990,493
66,984,843,589,148

گـزارش مالی 1390
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 -2-8طبقهبندی ماندهی تسهیالت شرکت اصلی در تاریخ  1390/12/29بر مبنای سررسید و نرخ سود بهشرح زیر است:
نرخ سود
بیشاز  24درصد

ریال

 18تا  21درصد

 21تا  24درصد

ریال

ریال

 15تا 18درصد

ریال

 12تا  15درصد

ریال

جمع

 12درصد وکمتر

ریال

ریال

سررسید گذشته

17,419,256,750,851

3,852,766,614,224

5,242,972,126,109

81,795,941,973

805,774,812

1,419,091,381,239

28,016,688,589,208

دو ماه آخر سال 1390

5,992,715,923,822

2,521,784,105,364

1,626,411,303,680

503,228,589,102

61,008,151,323

82,218,121,246

10,787,366,194,537

1391/12/29

2,194,757,369,548

3,006,434,801,112

3,931,625,604,457

7,127,537,718,969

156,420,372,649

8,651,419,770,480

25,068,195,637,215

1392/12/29

240,716,288,316

262,172,127,792

7,859,074,950

182,993,911,596

6,258,333,660

16,829,145,379

716,828,881,693

1393/12/29

1,227,052,315,370

845,585,302,132

5,167,828,907

102,540,124,362

2,304,699,719

14,038,867,534

2,196,689,138,024

1394/12/29

229,413,303,623

74,884,036,118

32,569,026

1,780,631,983

32,489,378,007

14,680,819,216

353,280,737,973

1395/12/29

561,953,581,251

697,762,882,367

1,413,970,157

154,266,882,729

24,136,531,436

244,738,500,224

1,684,272,348,164

1396و پساز آن

61,987,605,064

297,201,531,390

844,072,076

15,219,844,749

12,557,825,940

987,833,430,309

1,375,644,309,528

27,927,853,137,845

11,558,591,400,499

10,816,326,549,362

8,169,363,645,463

295,981,067,546

11,430,850,035,626

70,198,965,836,341

 -3-8این بانک با توجه به رسالت تأمین مالی مشتریان خود در حوزهی ارز و ریال ،با هدف کاهش ریسک پورتفوی اعتباری و نیز حفظ نسبت کفایت سرمایه،
تنزیل اعتبارات اسنادی مدتداری را که توسط بانکها گشایش شده و پرداخت وجه اعتبار در سررسید توسط این بانکها تعهد شده است از اواخر سال 1389به بعد
در سبد خدمات تسهیالت اعطایی قابل ارائه به مشتریان خود قرار داد .1در حوزهی ارزی با رعایت ضوابط و دستورالعملهای مربوطه و در چهارچوب مقررات ناظر بر
اعتبارات اسنادی ارزی و مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی ،بدون حق رجوع به ذینفع ،تنزیلها انجام و وجه حاصل به حساب ذینفع (متقاضی تنزیل) واریز
شده است .در حوزهی ریال نیز از سال  1389و طی اوایل سال مالی مورد گزارش ،با رعایت ضوابط و دستورالعملهای مربوطه ،اعتبارات اسنادی مدتدار داخلی
(ریالی) را که توسط بانکهای ایرانی گشایش شد ه بود در چهارچوب مقررات ناظر بر اعتبارات اسنادی داخلی (ریالی) و مالک اجرایی تعیینشده از سوی بانک
مرکزی ج.ا.ا (مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی) بدون حق رجوع تنزیل و وجه حاصل را به حساب ذینفع (متقاضی تنزیل) واریز کردهاست .تنزیل اعتبارات
اسنادی مورد اشاره ،با رعایت و اعمال تمامی کنترلهای الزم ،پساز معاملهی اسناد مندرج در اعتبارنامه و پساز اخذ تأییدیههای الزم (فاکس رمزدار از بانکهای
عامل) درخصوص اصالت اعتبارات اسنادی گشایششده و تعهد بیقید و شرط بانکهای گشایشکننده به تأدیه عواید اعتبارات مورد اشاره در سررسید و در قبال
واگذاری حقوق ذینفع (متقاضی تنزیل) به بانک سامان صورت گرفتهاست.
شرکتهای مختلفی تقاضای تنزیل اعتبارات اسنادی گشایش و تعهدشده توسط سایر بانکها را داشتهاند که با انجام فرایند فوقالذکر و اخذ مصوبات از ارکان
اعتباری بانک مورد عمل قرا ر گرفت ه است .در حوزهی تنزیل اعتبارات اسنادی ارزی برای تمامی موارد ،وجه اعتبار در سررسید توسط بانکهای گشاینده و
تعهدکنندهی اعتبار ،پرداخت و تسویه شده است .در حوزهی تنزیل اعتبارات اسنادی مدتدار ریالی نیز تمامی موارد غیر از شرکتهای مرتبط با گروه امیرمنصور
آریا ،بهطور طبیعی توسط بانکهای گشاینده پرداخت و تسویه شده است .برای مواردی که مرتبط با شرکتهای گروه امیرمنصور آریا و یا شرکتهایی که طرف
معامله با این گروه بودهاند نیز تمامی بانکهای گشایندهی اعتبار (غیر از دو بانک صادرات و صنعتومعدن) که پرداخت وجه  18فقره اعتبار اسنادی ،در مجموع به
کرده بودند نسبتبه پرداخت وجه آنها به بانک سامان اقدام کردهاند .فقط دو بانک صادرات و صنعتومعدن از ایفای
مبلغ 2,136میلیارد ریال را در سررسید تعهد 
تعهدات خود در مقابل بانک سامان امتناع کردهاند که کل تنزیلهای صورتگرفته و مبل غ آنها که توسط این دو بانک گشایش شده و پرداخت وجه آنها در سررسید
توسط این بانکها تعهد شده ،بهشرح زیر است:
بانک گشایشکنندهی اعتبار
(متعهد پرداخت وجه در سررسید)

ماندهی اسناد معاملهشده
(میلیارد ریال)

1

شرکت الیت منطقه آزاد انزلی

بانک صادرات

761

امیررضا موجودی (مالک  % 99سهام شرکت)

2

شرکت بازرگانی صنعتی فوالد یار ایرانیان

بانک صادرات

300

شرکت تعاونی کارکنان گروه ملی صنعتی و فوالد ایران ( مالک  % 55سهام)
و شرکت تأمین و فرآوری ضایعات فلزی ایران (مالک % 40سهام)

3

شرکت خدمات عمومی فوالد ایران

بانک صادرات

521

مؤسسهی صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد (مالک % 99.7سهام)

4

شرکت فوالد خوزستان

بانک صادرات

807

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (مالک  % 50.5سهام)
و شرکتهای سرمایهگذاری استانی (مالک  % 30سهام)

بانک صادرات

1,350

5

شرکت فوالد فام اسپادانا
بانک صنعتومعدن

499

6

شرکت میالد حدید پارسیان

بانک صادرات

802

ردیف

نام شرکت
(ذینفع اولیه/متقاضی تنزیل/واگذارکنندهی عواید)

مالکیت شرکت

امیر رمضانی طارمی (مالک  % 95سهام)

محسن کرمیان ( مالک  % 60سهام )

5,040

24

 1در محاسـبهی نسـبت کفایـت سـرمایه ،داراییهایـی که توسـط بانکهـای داخلی
ضمانـت یـا تعهد شـدهاند بـا ضریب ریسـک پایینتری نسـبتبه سـایر داراییهایی
که ازپشتوانهی غیرمنقول مسکونی برخوردارند ،موزون میشوند.

الزم بهذکر است در حوزهی اعتبارات اسنادی مدتدار ریالی ،پساز بروز تخلف بزرگ مالی مربوط به گروه امیرمنصور آریا تنزیل اعتبارات اسنادی مدتدار ریالی در
مهر ماه  ،1390توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی ج.ا.ا ممنوع اعالم شد که پساز این تاریخ ،بانک سامان تنزیل اعتبارات اسنادی مدتدار ریالی برای تمامی
مشتریان خود را متوقف کرد.
ب ه منظور حفظ و تأمین منافع و حقوق بانک سامان و در مقام مطالبهی عواید تعهدشده و الزام بانکهای گشایشکنندهی اعتبارات اسنادی موصوف بهایفای تعهدات خود،
بانک سامان اقدام به اقامهی دعوا نسبتبه مطالبهی عواید سه فقره از اعتبارات اسنادی سررسیدشده ،کردهاست .از این تعداد 2 ،فقره مربوط به بانک صادرات ایران و 1
تومعدن است .در هر سه مورد ،درخواست توقیف اموال بانکهای گشایشکننده ،معادل مبالغ مورد درخواست به مرجع رسیدگیکننده ،تقدیم
فقره مربوط به بانک صنع 
تومعدن توسط مرجع
و منتهیبه صدور قرار توقیف اموال و اجرای آنها شده و در نتیجه معادل مبالغ مورد درخواست این بانک از اموال بانکهای صادرات ایران و صنع 
قضایی توقیف شده است.
تومعدن به
تومعدن در مرحلهی تجدیدنظر نیز به صدور رأی قطعی بهنفع بانک سامان مبنیبر محکومیت و الزام بانک صنع 
دعوای مطروحه به طرفیت بانک صنع 
پرداخت مبلغ مورد مطالبه ،منتهی شده است.درخصوص دعاوی مطروحه به طرفیت بانک صادرات ایران تاکنون دو جلسهی رسیدگی تشکیلشده و بانک سامان تمامی
اسناد و مدارک خود را به دادگاه ارائ ه کرده و لوایح مبسوطی نیز تنظیم و تقدیم شده است .مدارک ارائهشده در دست بررسی و رسیدگی قضایی توسط دادگاه است.

9

اوراق مشارکت

تفکیک مبلغ مندرج در ترازنامه تحت عنوان فوق ،که بهطور کل مربوط به شرکت اصلی است ،بهشرح زیر است:
شرکت اصلی
یادداشت

اوراق مشارکت ریالی

1390/12/29

1-9

اوراق مشارکت ارزی

1389/12/29

ریال

ریال

255,400,000,000

1,383,325,000,000

0

1,954,302,000,000

255,400,000,000

3,337, 627,000,000

 -1-9ماندهی اوراق مشارکت در تاریخ ترازنامه به تفکیک زیر است:
تاریخ سررسید

مبلغ اسمی

نرخ سود تضمینشده

نام ناشر

تاریخ انتشار

وزارت نیرو

1387/10/01

1391/10/01

وزارت نیرو

1387/12/10

1391/12/10

18

وزارت نیرو

1389/05/09

1393/05/09

17

56,900,000,000

نفت و گاز پارس جنوبی

1389/05/30

1393/05/30

17

22,000,000,000

نفت و گاز پارس جنوبی

1389/08/15

1393/08/15

17

16,000,000,000

نفت و گاز پارس جنوبی

1389/12/24

1393/12/24

17

41,000,000,000

پروژهی بعثت توسعهی ساختمان

1389/10/29

1393/10/29

17

30,000,000,000

سازمان بنادر و دریانوردی

1389/06/14

1393/06/14

16

28,500,000,000

سد و نیروگاه سیاهبیشه

1389/05/02

1393/05/02

17

20,000,000,000

طرح آب و نیرو

1387/10/01

1391/10/01

18

7,100,000,000

طرح توسعهی نیروگاههای برق

1387/12/10

1391/12/10

18

900,000,000

درصد

ریال

18

28,000,000,000
5,000,000,000

255,400,000,000

نرخ سود تضمینشدهی اوراق مشارکت فوقالذکر از تاریخ  1390/11/15به نرخ  % 20افزایش یافت و در صورت فروش قبلاز سررسید ،نرخ مزبور بین  18تا 20
درصد متغیر خواه د بود.
25

26

درصد سرمایهگذاری بهای تمامشده

1389/12/29

شرکت اصلی

1390/12/29
1389/12/29

گروه
1390/12/29

خالص مبلغ دفتری
ذخیرهی کاهش ارزش خالص مبلغ دفتری

ریال

ذخیرهی کاهش ارزش خالص مبلغ دفتری

ریال
ریال

درصد سرمایهگذاری بهای تمامشده

 -3-10سرمایهگذاری بلندمدت در سهام شرکتها بهشرح زی ر است:

شرکت سرمایهگذاری بانک سامان

0/106

ریال

264,462,780

ریال

0

264,462,780

264,462,780

خالص مبلغ دفتری

ریال
ریال

15,000,000

ریال

15,000,000

15,000,000

0

0

0/01

48/08
گروه ارتباطات ماهوارهای ـ مشمول تلفیق

شرکت صرافی بانک سامان ـ مشمول تلفیق

شرکت پرداخت الکترونیک سامان ـ مشمول تلفیق

شرکت بیمهی سامان

0

0

73,400,000,000 55,316,000,000
0

0

0

0

55,316,000,000

45, 625,000,000

0

35,500,000,000 45, 625,000,000
0

0

0

0

71

48

167,999,520,000

()22,383,000,000

88,016,520,000 145, 616,520,000
0

37,579,000,000
0/115

0

0

32,163, 625,000

10/80

35, 619,000,000

0

30,203,625,000 35, 619,000,000
37,579,000,000

0

0

48/99

27, 811,700,000

0

8,299,600,000 27, 811,700,000
0

7,982,000,000

0

0

7,982,000,000

7,982,000,000

3/19

7,975,000,000

0

7,975,000,000

5, 829,400,000
12

()2,229,400,000

3,600,000,000

3, 600,000,000

6

4,029,400,000

()2,229,400,000

7,975,000,000

1, 800,000,000

3,010,000,000
0/3

0

3,010,000,000

3,010,000,000

0/3

3,010,000,000

1,800,000,000

3,010,000,000

3,010,000,000

3,243,026,200
6/42

0

3,243,026,200

3,243,026,200

6/42

0

0

3,243,026,200

3,243,026,200

155,000,000
0/137

0

155,000,000

155,000,000

3,243,026,200

105,000,000

0

105,000,000

105,000,000

0

0

0/07

99/15

51,497,530,000

0

2,498,510,000 51,497,530,000
0

0

100/00
0

6,675,000,000

6,675,000,000

20,000,000,000

6, 675,000,000
3/70

2,065,000,000

5,250,000

40,000,000,000

625,081,296

10,000,000

0

6, 675,000,000

6, 675,000,000
0

0

1,522,000,000

0
1,522,000,000

5,250,000

0

5,250,000

0

0 40,000,000,000
40,000,000,000

625,081,296

0

0

625,081,296

0

10,000,000,000 20,000,000,000
0

0

3/19
شرکت کارگزاری بانک سامان ـ مشمول تلفیق

بیمه

0
102,856,010,646

0
108,884,750,302

176,313,180
134,495,760,740

88, 625,161
161,269,013,680

شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه

نفتی کک هستهای

0

0

1,555,971,145

شرکت خدمات کارت ایرانخودرو

پیمانکاری صنعتی

0

0

3,136,891,742

2,251,112,500
1,404, 694,200

سرمایهگذاری ایران

امالک و مستغالت

0

0

668,475,750

519,685,400

شرکت رتبهبندی ایران

0

0

1,862,883,828

1,803,338,450

شرکت بورس و اوراق بهادار

محصوالت فلزی

شرکت اطالعرسانی اعتباری و اعتبارسنجی ایرانیانـ مشمول تلفیق

سایر مالی

0

0

3,471,544,158

3,436,673,180

شرکت پردازشگران سامان ـ مشمول تلفیق

728,731,510

433,767,803

7,529,483,312

7,274,254,456

0

فنی و مهندسی

مؤسسهی آموزش عالی بانکداری

رایانه

1,681,999,121

6,675,000,000

2,205,672,174

1,941,464,451
1,789,029,487

4, 659,198,219

7,355,381,815

0

خودرو و قطعات

بورس انرژی ایران

کانههای فلزی

3,044,725,749

3,061,173,030

3,242,060,062

3,436,673,118

2,065,000,000

کاشی و سرامیک

3,363,079,053

3,452,694,343

-

-

0

غذایی بهجز قند و شکر

3,610,399,302

3,192,470,242

-

-

آفتاب تجارت سامان

فلزات اساسی

3,740,942,035

5,247,015,557

5,250,000

انبوهسازی

4,977,459,205

4,153,862,356
5,600,122,443

6,009,207,686

0

مخابرات

5,200,279,704

5,209,230,954

62,345,237,806

بانک خاورمیانه

سرمایهگذاریها

5,595,020,614

7,691,641,541

18,012,620,995

23,250,129,200
73,696,996,972

40,000,000,000

فرآوردههای نفتی

6,588,862,863

7,273,158,320

0

8,216,083,934

10,312,124,521

-

-

شرکت الکترونیکی پرداخت کارت شاپرک

شیمیایی

625,081,296

دارو

11,004,999,558

14,399,323,787

12,920,297,949

0

11,738,259,713

7,916,298,163

3,922,763, 695

5, 672,605,600
19,530,414,942

فرابورس ایران

دستگاههای برقی

10,000,000

قند و شکر

12,987,116,193

17,229,539,265

-

-

10,000,000

18,172,379,918

15,581,956,482

5,391,896,456

5,539,221,000

شرکت مهندسی سامان آریا

بانکها و نهادهای پولی

ریال

ریال

62

ریال

خالص ارزش فروش

ریال

بهای تمامشده

624,990,000

1390/12/29

بهای تمامشده

1389/12/29

خالص ارزش فروش

()624,990,000

 -2-10سرمایهگذاری جاری در سهام سریعالمعاملهدر بازار بهطور عمده متعلق به شرکت اصلی برحسب صنعت بهشرح زیر است:

0

پالستیران

309,535

575,471,220

0

9,082,720,503

()285,436,925

8,797,283,578

15,772,361,919

7,952,190,287

9,985,722,148

شیشهی همدان

4,346,152

5,171, 693, 613

شرکت توسعهی تجارت الکترونیک سامانه کیش

()285,436,925

290,034,295

290,034,295

381,347,120

381,347,120

49

5,171,693,613

8,331,573,384

4,235,287,497

3,355,260,328

پمپسازی ایران

2,280,215

3,335,555, 670

4,900,000

3,335,555,670

7,150,754,240

3,335,555, 670

()4,900,000

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال

ریال
6,249,114,700

0

تعداد سهام

ذخیرهی کاهش ارزش

خالص مبلغ دفتری

ارزش بازار

خالص مبلغ دفتری

4,900,000

1390/12/29

بهای تمامشده

1389/12/29

ارزش بازار

شرکت خدمات آفتاب

 -1-10سرمایهگذاریهای بلندمدت در سهام سریعالمعامله در بازار که بهطور کل متعلق به شرکت اصلی است ،بهشرح زیر است:

40,000,000

264,505,504,391

214,655,615,252

604,664,401,720

428,189,232,227

40,000,000

سایر سرمایهگذاریها

4-10

47,550,000,000

15,020,000,000

46,550,000,000

15,000,000,000

20,000,000

سرمایهگذاری بلندمدت در سهام سایر شرکتها

3-10

105,295, 635,276

57,169,828,980

446,461,107,496

270,741,281,200

شرکت موبایل پرداخت کیش

سرمایهگذاری جاری در سهام سریعالمعامله در بازار

2-10

102,862,585,537

134,513,595,985

102,856,010,646

45

سرمایهگذاری بلندمدت در سهام سریعالمعامله در بازار

1-10

8,797,283,578

7,952,190,287

8,797,283,578

7,952,190,287
134,495,760,740

41,815,000

ریال

ریال

41,815,000

ریال

ریال

41,815,000

1390/12/29

1390/12/29

)2,859,290,000( 108,154,925,276

1389/12/29

1389/12/29

105,295,635,276

یادداشت

گروه

57,169,828,980

تفکیک مبلغ مندرج در ترازنامه تحت عنوان فوق بهشرح زیر است:

شرکت اصلی

471,073,507,496

 10سرمایهگذاریها و مشارکتها

()24,612,400,000

گـزارش مالی 1390

270,741,281,200 446,461,107,496

صورتهای مالي تلفيقي گروه و شرکت اصلي سال مالي منتهي به  29اسفند ماه 1390

27

28
طلب از شرکتهای عضو گروه و وابسته
375,472,446,526
350,375,454,034
424,744,654,915

()35,606,837,529
()20,551,926,984
()35,566,837,529
()20,511,926,984

339,865,608,997
329,823,527,050
389,177,817,386
357,609,382,340

 13موجودی مواد و کاال
گروه

1390/12/29
1389/12/29

ریال
ریال

موجودی انبار
21,951,081,714
12,243,458,878

پروژههای در جریان تکمیل
3,430,091, 817
880,787,062

25,381,173,531
13,124,245,940

 14سفارشهاوپیشپرداختها
گروه

1390/12/29
1389/12/29

ریال
ریال

پیشپرداختها
53,521,377,283
49,510,929,428

سفارشها
3,805,074
62,886,906

53,525,182,357
49,573,816,334

زمین
ساختمان
ماشینآالت و تجهیزات اداری

مستحدثات در ساختمانهای استیجاری
تجهیزات
اثاثه و منصوبات
جمع

وسایل نقلیه
پیشپرداختهای سرمایهای
موجودی انبار

دارایی در جریان تکمیل
جمع کل

زمین
ساختمان
مستحدثات در ساختمانهای استیجاری
تجهیزات

ماشینآالت و تجهیزات اداری

وسایل نقلیه

اثاثه و منصوبات

مانده در 1389/12/29
336,498,748,125
750,276,339,326
103,601,568,439
636,254,636,847
11,617,629,553

242,719,744,936
11,332,008,401
2,092,300,675,627

32,735,373,611
34,969,063,400
26,705,396,979

مانده در 1389/12/29

2,186,710,509, 617

0
69,415,526, 806

121,053,700,498

86, 631,449,561

290,979, 864,892
3,470,240,927
5,513,309,399

اضافهشده طی سال
49,960,000,000
46,400,338,134
77,943,032,440
144,858,603,483
2,066,570,098

227,532,418,044
907,490,000
549,668,452,199

99,685,771,116
0

424,862,485
649,779,085,800

نقل و انتقاالت

132,200,000
285,065,402

5,538,065,377

73,800,000

9,750,098,788
0

گروه

تعدیالت

()152,183,645,208
0
10,620,151,853
0
0

15,779,229,567

9,402,000
()141,554,091,355

()10,239,244,304

0

()155,518,074,205

()565,308,415

()3,583,987

()8,386,328

()2,757,155,258

0

()152,183, 640,217

استهالک داراییهای
فروختهشده

()142,168,500,992

()614,409,637

0

0

5,539,985,263

0
0
0

189,559,493

()758,060

77,001,213

113,316,340

تعدیالت طی
دوره

استهالک انباشته  -ریال

استهالک دورهی مالی

1,485,498,322

1,844,949,491

51,299,201,387

97,696,125, 653

26,780, 596,413

43,808,775, 651

0

0

 -1-15جدول بهای تمامشده و استهالک انباشتهی داراییهای ثابت مشهود گروه ،بهشرح زیر است:

0
0
79,631,877,134
58,428,840,494
378,121,309,324

بهای تمام شده  -ریال

طلب از سایر اشخاص
70,991,657,289
118,285,763,126
27,677,753,489
0

سود سهام دریافتنی
10,360,519,812
7,826,721,000
23,314,754,867
17,274,800,955
78,154,697,967

جمع

مانده در 1390/12/29

644,650,724,288

6,432,741,246

5,388,607,644

137,922,264,620

386,032,151,627

96,196,123,219

12, 678, 835,932

0

608,107,436,531

608,107,436,531

0

0

0

0

0

117,230,897,552

490,876,538,979

مازاد تجدید ارزیابی

سود دریافتنی از بانکها
3,158,477,222
18,481,940,093
3,158,477,222
18,481,940,093

577,064,092,083

سود تحققیافته اوراق مشارکت
9,912,321,358
89,262,846,426
9,912,321,358
89,262,846,426

222,915,146,917

هزینهی پیگیری و وصول مطالبات
281,049,470,845
116,518,183,389
281,049,470,845
116,518,183,389

دارایی در جریان تکمیل

ریال
ریال
ریال
ریال

پیشپرداختهای سرمایهای

1390/12/29
1389/12/29
1390/12/29
1389/12/29

جمع کل

گروه
اصلی

موجودی انبار

 12سایر حسابهای دریافتنی

577,064,092,083

مانده در 1390/12/29
860,288, 600,905
90,886,543,037

547,932,923,232
402,002,288,592
342,047,077,148
8,365,092,007
5,079,846,155
2,256,602,371,076

35,393,925, 885

122,181,900,423

0
0
0

داراییهای واگذار یا
فروختهشده طی دورهی مالی

()3,984,017,366
()4,300,000

()32,920,000
()736,313,000
()4,757,550,366

0
0
0
()4,757,550,366

34,969,063,400

32,735,373, 611

1,515,236,583,544

5,818, 699,002

8,147,388, 626

156,088,295,375

345,274,771,955

34,186,041, 633

629,222, 638, 828

336,498,748,125

مانده در 1389/12/29

مبلغ دفتری  -ریال

()218,291,056,839

0

()218,291,056,839

0

0

0

()201,244,370,640

()17,046,686,199

کاهش تجدید ارزیابی

125,922,531,430

 15داراییهای ثابت مشهود

ذخیرهی مطالبات مشکوکالوصول

()61,947,893,714
0
136,136,806,177

222,915,146,917

ذخیرهی مطالبات مشکوکالوصول
187, 870,425,144

189,559,493

حسابهای دریافتنی (ریالی)
187,870,425,144
136,136,806,177
136,136,806,177

()155,518,074,205

ریال
ریال

644,650,724,288

1390/12/29
1389/12/29

26,090,987,342

گروه

2,440,269,184,726

11

حساب ها و اسناد دریافتنی تجاری
26,705,396,979

3,084,919,909,014

26,090,987,342

35,393,925,885

122,181,900,423

2,901,253,095,364

11,512,587,401

13,753,699,651

479,969,341,768

788,034,440,219

187,082,666,256

560, 611,759,164

860,288,600,905

مانده در 1390/12/29

 -4-10سایر سرمایهگذاریها بانک در ارتباط با صندوقهای سرمایهگذاری عبارتند از صندوق سرمایهگذارینوین سامان ،صندوق سرمایهگذاری امین سامان (با
نرخ سود تضمینشده  20درصد در مقاطع سهماهه) ،صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم سامان ،و صندوق یکم نیکوکاری آگاه است.
1,609,646,417,534

گـزارش مالی 1390

صورتهای مالي تلفيقي گروه و شرکت اصلي سال مالي منتهي به  29اسفند ماه 1390

29

30

شرکت اصلی

استهالک داراییهای
فروختهشده

()142,168,500,992

()614,409, 637

()141,554,091,355

9,402,000

10, 620,151,853

()152,183,645,208

تعدیالت

بهای تمام شده  -ریال

 -2-15جدول بهای تمامشده و استهالک انباشتهی داراییهای ثابت مشهود ،شرکت اصلی بهشرح زیر است:

زمین
ساختمان
مستحدثات در ساختمانهای استیجاری

مانده در 1389/12/29
245,071,854,703
673,186,336,959
103,601,568,439

اضافهشده طی سال
49,960,000,000
45,471,878,854
77,943,032,440
ماشینآالت و تجهیزات اداری

نقل وانتقاالت

5,538,065,377
618,647, 614, 802
تجهیزات

145,049,958,744

تعدیالت طی دوره

استهالک انباشته  -ریال

5,539,985,263

5,539,985,263

1,919, 886

وسایل نقلیه

9, 613,288,401

1,650,120, 663,304

پیشپرداختهای سرمایهای

اثاثه و منصوبات
907,490,000

319,332,360,037

13,821,014, 620
دارایی در جریان تکمیل

99,566,971,116
موجودی انبار

1, 690,647,074,903

26,705,396,979
418,899,331,153

مانده در 1389/12/29
زمین
ساختمان

استهالک دورهی مالی
0

مازاد تجدید ارزیابی
490, 876,538,979

کاهش تجدید ارزیابی
()17,046, 686,199
117,230,897,552

داراییهای واگذار یا
فروختهشده طی دورهی مالی

()3,912,976,366

()606,913,000

()4,519, 889,366

()4,519,889,366

مبلغ دفتری  -ریال

()218,291,056, 839

()218,291,056,839

( )201,244,370, 640

608,107,436,531

608,107,436,531

مانده در 1390/12/29

مانده در 1390/12/29

مانده در 1389/12/29
0
0

113,216,213,627

768, 861,707,483
482,461,097,516

38,967,426,590

559,970,123,332

()152,183,640,217

245,071, 854,703

4,879,009,050

ماشینآالت و تجهیزات اداری

1,218,145,161

مستحدثات در ساختمانهای استیجاری

()758,060

69,415,526,806
تجهیزات
اثاثه و منصوبات

()475,376,375

282,513,078,296

0

26,780,596,413

96,196,123,219
375,031,561,913
0
0
5,621,019,776

95,251,417,915

0

()37,748,345

90,886,543,037
395,375,107,006
0
0
4,302,247, 625

470,023,827,779

()2,695,185,953

34,186,041, 633
336,134,536, 506
0
0
0
162,217,586,079

0
476, 848,704,908

()38,506,405

0
1,741,886,702,667

پیشپرداختهای سرمایهای

()155,354,202,545

0
1,180,096, 835,525

113,387,985,736

موجودی انبار

دارایی در جریان تکمیل

13, 821,014, 620
26,090,987,342
470,023,827,779

162,217,586,079

()38,506,405

()155,354,202,545

476,848,704,908

26,705,396,979

اموال منقول

1,881,365,675,745

وسایل نقلیه

4,734,279,351

اموال غیرمنقول

1,220, 623,247,124

مانده در 1390/12/29
768, 861,707,483
482,461,097,516
187,082,666,256
0

770,406,668,919
0
9,923,267,401
0
0
2,218,735,407,575

0

113,387,985,736
26,090,987,342
2,358,214,380,653

گـزارش مالی 1390

صورتهای مالي تلفيقي گروه و شرکت اصلي سال مالي منتهي به  29اسفند ماه 1390

 -3-15تمامی داراییهای ثابت مشهود شرکت اصلی در قبال خطرات احتمالی از پوشش کامل بیمهای برخوردار است.

 -4-15در اجرای آییننامهی اجرایی جزء "ب" بند ( )78قانون بودجهی سال  1390کل کشور ،اموال غیرمنقول بانک (زمین و سرقفلی) در سال  1390تجدید
ارزیابی شد و بابت مازاد تجدید ارزیابی زمین ،مبلغ  608,107,436,531ریال مورد شناسایی قرار گرفت.

 -5-15نسبت خالص دارایی ثابت و اموال تملیکی به سرمایه و اندوختهها در شرکت اصلی ـ بهموجب مصوبهی شمارهی یکهزار و یکصد و بیست و یکمین
جلسهی مورخ  1389/10/20شورای پول و اعتبار و بند ا بخشنامهی شمارهی  257248/89مورخ  1389/11/21بانک مرکزی ج.ا.ا نسبت ماندهی خالص داراییهای
ثابت بهعالوه وثایق تملیکی (که از تاریخ تملیک آن توسط بانک بیش از دوسال سپری شد ه باشد) به حقوق صاحبان سهام پساز کسر سود انباشته و سود قطعینشده
در شرکت اصلی نباید بیشاز  70درصد شود .این نسبت جایگزین نسبت مبلغ مستهلکنشدهی اموال غیرمنقول به سرمایهی پرداختشده و اندوختهها است.
شرح

عرصه

سرمایهی ثبتشده

اندوختهها

1390/12/29

ریال

768,861,707,483

اعیانی
482,461,097,516

سرقفلی
3,359,997,548, 670

پیشپرداخت سرمایهای
113,387,985,736

خالص اموال غیرمنقول
4,724,708,339,405

کسر میشود  :استهالک انباشته به تاریخ 90/12/29
0

ماندهی وثائق تملیکی در تاریخ 1388/12/29
349,180,531,669

مستحدثات شعب استیجاری
187,082,666,256

کسر میشود  :استهالک انباشته به تاریخ 90/12/29
()96,196,123,219

خاالص مستحدثات شعب استیجاری
90,886,543,037

اموال منقول
806,420,923, 662

کسر میشود :استهالک انباشته به تاریخ 90/12/29
()380,652,581,689

خالص اموال منقول
425,768,341,973

دارایی نامشهود
20,989,159,759

جمع خالص اموال منقول ،غیرمنقول و وثایق تملیکی
5,611,532,915, 843

کسر میشود  :مازاد تجدید ارزیابی
()2,588, 675,182,311

جمع خالص اموال منقول ،غیرمنقول و وثایق تملیکی
3,022, 857,733,532

4,000,000,000,000

جمع اندوختهها و سرمایهها
4,746,347,307, 532

746,347,307,532

نسبت خالص اموال منقول ،غیرمنقول و وثائق تملیکی به سرمایه و اندوختهها در شرکت اصلی
% 63/69
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 16دارایی ثابت نامشهود
شرکت اصلی

گروه
1389/12/29

1390/12/29

1389/12/29

1390/12/29

ریال

ریال

ریال

ریال

سرقفلی محل کسب

3,359,997,548,670

1,109,966,532,889

3,359,997,548, 670

1,109,966,532,889

نرمافزار

42,705,122,509

40,536,907,343

20,989,159,759

14,137,141,991

حقاالمتیاز

65,491,930,703

65,907,317, 600

8,278,823,455

7,176, 641,324

سایر داراییهای نامشهود

4,474,781,608

2, 641,022,378

0

0

3,472, 669,383,490

1,219,051,780,210

3,389,265,531,884

1,131,280,316,204

 -1-16در اجرای آییننامهی اجرایی جزء"ب" بند ( )78قانون بودجهی سال  1390کل کشور ،اموال غیرمنقول (زمین و سرقفلی) بانک در سال  ،1390مورد تجدید
ارزیابی قرار گرفت و از بابت مازاد تجدید ارزیابی سرقفلی امالک مبلغ  1,980,567,745,780ریال شناسایی و در حسابها ثبت شد.

 -1-1-18مبلغ فوق بابت بهای فروش یکی از امالک تملیکی است که تا تاریخ تهیهی این یادداشت مبلغ  73,000,000,000ریال وصول و مابقی در زمان انتقال
قطعی بهنام خریدار تسویه خواهد شد.

 17سرقفلی

 -2-1-18مبلغ مذکور در ارتباط با اسناد صادرشده توسط بانک مرکزی ج.ا.ا بابت مغایرت کارتهای بانکهای عضو شتاب در بانک سامان است که بهتدریج
پساز شناسایی رفع مغایرت میشود.

گردش سرقفلی ناشیاز تلفیق ،باتوجه به یادداشت شمارهی ( 10-4اهم رویههای حسابداری) بهشرح زیر است:
گروه
1390/12/29

1389/12/29

ریال

ریال

بهای تمامشده در ابتدای سال

3,797,029,039

3,797,029,039

سرقفلی تحصیلشده طی سال

12,692,639,821

0

بهای تمامشده در پایان سال

16,489,668,860

3,797,029,039

استهالک انباشته در ابتدای سال

1,489,750,098

1,448,831,901

استهالک سال

1,408,072,076

40,918,197

استهالک انباشته در پایان سال

2,897,822,174

1,489,750,098

مبلغ دفتری

13,591, 846,686

2,307,278,941

 18سایر داراییها

 19بدهی به بانک مرکزی
بدهی به بانک مرکزی که بهطور کل مربوط به شرکت اصلی است بهشرح زیر است:
شرکت اصلی
یادداشت

1390/12/29

یادداشت

1390/12/29

ریال

ریال

ریال

وثایق تملیکی

5, 698,945,585, 653

2,352,359,940,473

5, 698,945,585,653

2,391,738,078,388

پیشپرداخت مالیات به وزارت دارایی

265,792,443,771

258,283,550,979

265,612,654,719

258,167,591, 604

پیشپرداخت بابت شعب استیجاری

68,003,017,045

128,703,480,929

68,003,017,045

128,703,480,929

پیشپرداختها بابت قراردادها

25,875,867,644

14,043,923,326

24,455,564,044

98,848,710,661

ودایع پرداختی به مالکین شعب

65,538,583,279

56,538,583,279

65,538,583,279

56,538,583,279

تمبر مالیاتی
سایر موارد

3,413,533,950

2,729,234,900

3,413,533,950

2,729,234,900

470,438,542,999

28,462,849, 689

457,256,154, 619

25,782,083,305

6,598,007,574,341

2,841,121,563,575

6,583,225,093,309

2,962,507,763,066

 -1-18سایر موارد در شرکت اصلی از اقالم زیر تشکیل شده است:
یادداشت

1390/12/29

سپردهی ارزی مدتدار بانک مرکزی

1-19

4,038,000,000,000

3, 644,300,000,000

بدهی به بانک مرکزی بابت خرید ارز

2-19

830,324,200,000

291,260,000,000

155, 632, 863,962

219,099,667, 883

1,594,202, 805,317

0

6,618,159, 869,279

4,154,659,667,883

1389/12/29

 -2-19بابت خرید ارز از بانک مرکزی است که در تاریخ والور بهطور مستقیم توسط بانک مرکزی از حسابجاری ریالی بانک برداشت میشود.
 -3-19بابت ماندهی حساب جاری نزد بانک مرکزی که بهدلیل برداشت موارد مندرج در یادداشت ( )2-6بستانکار شده است.

 20بدهی به سایر بانکها و مؤسسات اعتباری
یادداشت

1390/12/29

1390/12/29

ریال
سپردههای دیداری و مدتدار بانکهای داخلی (ریالی)

1-20

2,789,025,499,672

4,769,385,742,728

2,789,025,499,672

4,769,385,742,728

سپردههای دیداری بانکهای داخلی (ارزی)

2-20

740,527,436,462

712,503,243,367

740,527,436,462

712,503,243,367

سپردههای دیداری بانکهای خارجی (ارزی)

3-20

8,557,848,015

147,520,909, 632

8,557,848,015

147,520,909,632

سپردههای مدتدار بانکهای داخلی (ارزی)

4-20

3,566,991,178,403

2,788,744,251,407

3,566,991,178,403

2,788,744,251,407

5-20

718,216,978,151

180,608,000,000

718,216,978,151

180,608,000,000

99,064,027,111

9,594,061,233

0

0

سپردهپذیری در بازار بینبانکی ریالی

1,000,000,000,000

2,000,000,000,000

1,000,000,000,000

2,000,000,000,000

8,922,382,967,814

10,608,356,208,367

8,823,318,940,703

10,598,762,147,134

بدهکاران  -بابت فروش ملک

1-1-18

320,000,000,000

0

بدهکاران موقت  -حساب واسط تسویهی شتاب

2-1-18

32,223,765,176

4,346, 859,050

105,032,389,443

1389/12/29

1389/12/29

ریال

تسهیالت دریافتی از بانکهای داخلی

457,256,154, 619

گروه

ریال

سپردههای مدتدار بانکهای خارجی (ارزی)

21,435,224,255

شرکت اصلی

ریال

ریال

25,782,083,305

3-19

 -1-19بابت تأمین ارز از بانک مرکزی بهصورت سپردهی مدتدار ارزی(یورو) است که نرخ سود آن برحسب مدت بین  2/42درصد تا  4/16درصد متغیراست.

ریال

بدهکاران داخلی  -سایر موارد

32

1389/12/29

ریال

1-18

ریال

حساب جاری بانک مرکزی

گروه
1389/12/29

1390/12/29

ریال

تسهیالت دریافتی از محل حساب ذخیرهی ارزی

شرکت اصلی

1389/12/29
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 21سـپردههای دیداری

 -1-20سپردههای دیداری و مدتدار (ریالی) بانکهای داخلی که بهطور کل متعلق به شرکت اصلی است ،از اقالم زیر تشکیل شده است:
1390/12/29
دیداری

1389/12/29

مدتدار

دیداری

جمع

گروه
جمع

مدتدار

میلیون ریال

یادداشت

1390/12/29

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

ریال

کمرس بانک

-

-

-

99

ملی بانک پی ال سی

162

-

162

111

1389/12/29

1390/12/29

ریال

1389/12/29

ریال

ریال

99

سپردههای قرضالحسنهی جاری

2,274,469,496,294

1,418,604,079,003

2,281,511,924,323

1,423,620,362,316

111

انواع چکهای بانکی فروختهشده

1,993,404,962,964

1,328,136,410,110

1,993,404,962,964

1,328,136,410,110

مؤسسهی قرضالحسنهی مهر بسیجیان

63,574

2, 669,900

2,733,474

4,086,281

4,086,281

سپردهی قرضالحسنهی جاری مؤسسات و شرکتهای دولتی(ارزی و ریالی)

18,940,921,138

52,834,551,754

18,940,921,138

52,834,551,754

بانک کارآفرین

416

-

416

630,791

630,791

مشترک مشارکت مدنی

بانک اقتصاد نوین

584

50,000

50,584

50,577

50,577

بستانکاران موقت(ریالی)

مؤسسهی اعتباری توسعه  /بانک توسعه

2,885

-

2, 885

776

776

1-21

820,431,378,877

509,616,067,645

820,431,378,877

509,616,067,645

375,239,272,719

199,109,118,928

394,574,329,640

213,705,672,351

بستانکاران موقت(ارزی)

67,024,399,229

0

67,024,399,229

0

بانک تات

210

-

210

72

72

حوالههای عهدهی بانک(ارزی)

4,448,081,399

49,646,859,056

4,448,081,399

49,646,859,056

بانک شهر

-

-

-

194

194

وجوه ادارهشدهی مصرفنشده

مؤسسهی مالی و اعتباری قوامین

1,294

-

1,294

69,125

2,719,900

2,789,025

210

485

485

4,769,176

4,769,386

1390/12/29

32,222,588,224

42,704,941,868

32,222,588,224

42,704,941,868

5,586,181,100,844

3, 600, 652,028,364

5, 612,558,585,794

3, 620,264, 865,100

 -1-21بستانکاران موقت در ترازنامهی شرکت اصلی از اقالم زیر تشکیل شده است:

 -2-20سپردههای دیداری(ارزی) بانکهای داخلی که بهطور کل متعلق به شرکت اصلی است از اقالم زیر تشکیل شده است:

شرکت اصلی

1389/12/29

مبلغ ارز

نرخ ارز

معادل ریالی

نرخ ارز

معادل ریالی

دالر امریکا

15,100, 674/68

12,260

185,134,271,577

8,687,782/56

10,364

90,040,178,452

مبلغ ارز

یورو

33,561,135/17

16,152

542,079,455,266

27,753,247/66

14,694

407,806,221,116

پوند

72,761/66

19,426

1,413,468,007

48,848/63

16,828

822,024,746

درهم امارات

3,445,296/29

3,338

11,500,399,016

22,862,581/25

2,822

64,518,204,289

ین ژاپن

2,721,684

146.91

399,842,596

1,150,094,227

128/57

147,867,614,765

فرانک سوییس

-

13,391

0

126,000

11,500

1,449,000,000

740,527,436,462

712,503,243,367

 -3-20سپردههای دیداری(ارزی) بانکهای داخلی که بهطور کل متعلق به شرکت اصلی است از اقالم زیر تشکیل شده است:
1390/12/29

1390/12/29

مبلغ ارز

نرخ ارز

معادل ریالی

مبلغ ارز

نرخ ارز

معادل ریالی

دالر امریکا

102,319/16

12,260

1,254,432,902

1,492,083/13

10,364

15,463,949,559

یورو

452,167/85

16,152

7,303,415,113

8,987,134/90

14,694

132,056,960,073
147,520,909,632

ریال
سپردهی کارتهای بینام مشتریان

167,914,351,728

119,165,086,317

حساب پرداخت قبوض مخابرات ،گاز ،برق ،آب ،تلفن و عوارض شهرداری

40,330,147,448

37,761,461,400

سپردهی بیمهی تأمین اجتماعی

33,197,171,729

22,024,737,776

ماندههای مطالبهنشده

6,224,792,508

6,738,041, 822

سود کوپنهای سررسیدشدهی گواهی سپردهی بینام

2,354,193,986

4,445,542,009

سپردهی حسن انجام کار پیمانکاران

10,223,345,557

2,405, 695, 846

ودیعهی صندوق امانات

2,332, 893,000

1,172,193,000

سایر موارد

131,997,433, 684

19,992,914,181

394,574,329, 640

213,705, 672,351

 22سپردههایقرضالحسنهیپساندازومشابه
سپردههای قرضالحسنهی پسانداز که بهطور کل متعلق به شرکت اصلیاست از اقالم زیر تشکیل شده است:
شرکت اصلی
1390/12/29

 -4-20سپردههای مدتدار(ارزی) بانکهای داخلی که بهطور کل متعلق به شرکت اصلی است ،از اقالم زیر تشکیل شده است:
1390/12/29

1389/12/29

مبلغ ارز

نرخ ارز

معادل ریالی

مبلغ ارز

نرخ ارز

معادل ریالی

165,004,135/93

16,152

2, 665,146,803,541

122,457,944

14,694

1,799,397,030,751

پوند

1,326/25

19,426

25,763,733

1,326

16,828

22,318,135

درهم امارات

270,167,349/05

3,338

901,818,611,129

350,575,798

2,822

989,324,902,520

یورو

3,566,991,178,403

2,788,744,251,407

 -5-20سپردههای مدتدار (ارزی) بانکهای خارجی که بهطور کل متعلق به شرکت اصلی است ،از اقالم زیر تشکیل شده است:
1390/12/29

مبلغ ارز

نرخ ارز

ریال
سپردهی قرضالحسنهی پسانداز(ریالی)

162,437,523,296

123,068,542,593

سپردهی قرضالحسنهی پسانداز( ارزی )

612,977,719,663

1,224, 615,276,112

سپردهی قرضالحسنهی ویژهی مصرفنشده

156, 511, 564

92,989,232

775,571,754,523

1,347,776,807,937

 23سپردههایسرمایهگذاریمدتدار
یادداشت

مبلغ ارز

نرخ ارز

معادل ریالی

1389/12/29

ریال

1389/12/29

معادل ریالی

1389/12/29

ریال

1389/12/29

8,557,848,015

گروه
1389/12/29

1390/12/29

ریال

ریال

1390/12/29

ریال

1389/12/29

ریال

درهم امارات

76,837,561

3,338

256,483,778,151

64,000,000.00

2, 822

180, 608,000,000

سپردههای سرمایهگذاری بلندمدت

37,733,405, 633,088

27,720,092,768,212

37,733,718,074,373

27,720,405,209,497

یورو

27, 600,000

16,152

445,795,200,000

-

-

0

سپردههای سرمایهگذاری کوتاهمدت

26,496,589,759,236

19,747,483,768,431

26,562,555,143,594

دالر آمریکا

1,300,000

12,260

15,938,000,000

-

-

0

سپردههایسرمایهگذاری کوتاهمدتویژه

180, 608,000,000

1-23

شرکت اصلی

19, 832,469,521,714

718,216,978,151

34

شرکت اصلی

280,019,135, 561

675,261,029, 694

280,019,135,561

675,261,029, 694

64,510,014,527, 885

48,142, 837,566,337

64,576,292,353,528

48,228,135,760,905
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 -2-25خالصهی وضعیت مالیاتی بانک (شرکت اصلی) بهشرح جدول زیر است:

 -1-23انواع سپردههای سرمایهگذاری بلندمدت در تاریخ ترازنامه در شرکت اصلی بهشرح زیر است:
شرکت اصلی
1390/12/29

سال مالی
1389/12/29

ریال

ریال

سپردهی سرمایهگذاری یکساله

1,367,382,278, 671

3,115,498,579,340

سپردهی سرمایهگذاری دوساله

3,265,132,718,486

419,051,481,527

سپردهی سرمایهگذاری سهساله

223,188,136,716

473,732,594,254

سپردهی سرمایهگذاری چهارساله

119,216,140,709

166,101,415,195

سپردهی سرمایهگذاری پنجساله

32,758,798,799,791

23,546,021,139,181

37,733,718,074,373

27,720,405,209,497

سال 1390

1384

درصد

سال 1389

بعداز 1390/11/10

درصد

سپردههای بلندمدت

یکساله

12/5

17

14

دوساله

13

18

سهساله

14

19

15

چهارساله

14/5

19/5

16

پنجساله

15

20

17

سپردههای کوتاهمدت

6

7

6

سپردههای کوتاهمدت ویژهی سهماهه

8

10

8

سپردههای کوتاهمدت ویژهی ششماهه

10

12

10

 24سایرسـپردهها

71,924,877,723

63,433,556,102

در مرحلهی طرح هیئت موضوع مادهی
 251مکرر قانون مالیات های مستقیم

1385

258,580,266,812

-

-

41,571,304,020

40,445,302,857

40,445,302,857

1386

490,373,878,716

-

-

134,060,664,126

128,438,601,149

128,438,601,849

در مرحلهی رسیدگی در هیئت حل
اختالف مالیاتی همعرض

1387

465,579, 621,712

94,800,169, 850

23,700,042,463

168,495,504,394

167,293,127,874

73,700,042,463

در مرحلهی رسیدگی در هیئت حل
اختالف تجدید نظر

1388

878,100,024,410

367,890,942,107

91,972,735,527

264,172,430,262

-

91,972,735,527

در مرحلهی رسیدگی در هیئت حل
اختالف مالیاتی بدوی

1389

1,514,946,290,924

641,210,107,009

160,302,526,752

-

-

153,504,508,488

دردست رسیدگی

1390

878,773,306,031

149, 690,278,619

37,422,569,655

-

-

-

سود پرداختنی به سپردهگذاران

1389/12/29

1389/12/29

1390/12/29

مانده در 1389/12/29

ریال

ریال

ریال

سپردههای بلندمدت

439,097, 671,740

6,553,221,388, 891

()6,414,001,200,419

578,317, 860,212

سپردههای کوتاهمدت

63, 639,259,187

1,200,348,956,554

()1,193,348,001,362

70, 640,214,379

سپردههای کوتاهمدت ویژه

5, 619,476,073

ریال

37, 647,326,570

()40,139,999,106

جمع

508,356,407,000

7,791,217, 672,015

()7, 647,489,200,887

سود پرداختنی به سپردههای کوتاهمدت ارزی

49,770,770,478

675,573, 622,119

()711,421, 609, 876

13,922,782,721

جمع کل

558,127,177,478

8,466,791,294,134

()8,358,910, 810,763

666,007, 660,849

ریال

ریال

ریال

ریال

سپردهی نقدی ضمانتنامهها

336,453,433,843

210,520,336,006

342, 654,278,881

پیشدریافت از مشتریان بابت اعتبار اسنادی

7,983,414,217,443

1,731,005,910,373

7,983,939,547,877

1,731,005,910,373

مانده در 1389/12/29

پیشدریافت از مشتریان بابت بروات

98,923,930,593

26,920,334,673

98,923,930,593

26,920,334, 673

سود پرداختنی به سپردههای ریالی

ریال

سپردهی طرح مسکن نوسازان

11,386,275,163

16,895,250,000

11,386,275,163

16,895,250,000

سپردههای بلندمدت

پیشدریافت از مشتریان بابت سایر تسهیالت  -فروش اقساطی

0

7,500,000

0

8,430,177, 857,042

1,985,349,331,052

8,436,904,032,514

3,126, 803,537

اصلی

439,097, 671,740

سود پرداختی طی دوره

سود علیالحساب طی دوره

ریال

ریال

6,553,221,388,891

()6,414,001,200,419

مانده در 1390/12/29

ریال
578,317, 860,212

7,500,000

سپردههای کوتاهمدت

63,745,257,479

1,202,066,352,507

()1,194,926, 625,633

70, 884,984,353

1,992,939,319,052

سپردههای کوتاهمدت ویژه

5,619,476,073

37, 647,326,570

()40,139,999,106

3,126, 803,537

7,792,935,067,968

()7, 649,067, 825,158

 -1-25گردش حساب ذخیرهی مالیات بهشرح زیر است:
شرکت اصلی
1389/12/29

سود پرداختی طی دوره

مانده در 1390/12/29

652,084, 878,128

218,110,324,006

گروه

گروه
سود علیالحساب طی دوره

سود پرداختنی به سپردههای ریالی

گروه

1390/12/29

63,433,556,102

سود پرداختنی به سپردهگذاران مربوط به گروه و شرکت اصلی بهشرح زیر است:

 25ذخیرهی مالیات

36

10,197,128,455

قطعی

تسویه شده است

26

شرکت اصلی

1390/12/29

243,069,491,437

40,788,513, 819

تشخیصی

تأدیهشده

 -1مالیات عملکرد سالهای قبلاز  1384و سال  1385قطعی و تسویه شده است .
 -2برگ قطعی مالیات سال مالی  1384صادر شده است و بانک در اجرای ماده  259قانون مالیاتهای مستقیم مبلغ مالیات را پرداخت کرده و در مرحلهی اعتراض در هیئت ،موضوع ماده  251مکرر قانون مالیاتهای مستقیم است .
ت به مالیات تشخیص اعالم کرده و پروندهی مالیاتی پساز ارجاع به شورایعالی مالیاتی در مرحلهی رسیدگی توسط هیئت حل اختالف مالیاتی همعرض است .
 -3بر اساس برگ تشخیص مالیاتی عملکرد سال  1386بانک اعتراض خود را نسب 
 -4براساس برگ تشخیص مالیاتی عملکرد سال  1387بانک اعتراض خود را نسبتبه برگ تشخیص اعالم کرده و پروندهی مالیاتی در مرحله رسیدگی در هیئت حل اختالف تجدید نظر است .
 -5براساس برگ تشخیص مالیاتی عملکرد سال  1388بانک اعتراض خود را نسبتبه برگ تشخیص اعالم کرده و پروندهی مالیاتی در مرحلهی رسیدگی در هیئت حل اختالف مالیاتی بدوی است .
 -6مالیات عملکرد سال  1389در دست رسیدگی است .

درصد

14/5

مالیات

ابرازی

 -2-23نرخ سود پرداختی به سپردههای سرمایهگذاری مدتدار بهشرح زیر است:
قبلاز 1390/11/10

سود (زیان) ابرازی

درآمد مشمول مالیات ابرازی

مرحلهی رسیدگی

1389/12/29

1390/12/29

ریال

ریال

ریال

ریال

مانده در ابتدای سال

175,710,565,761

103, 694,219, 892

160,302,526,752

91,972,735,527

ذخیرهی مالیات دورهی عملکرد

56,228,340, 668

167,773,331,101

37,422,569, 655

160,302,526,752

تأدیهشده طی سال

()174,440,926,974

()95,756,985,232

()160,302,526,752

()91,972,735,527

57,497,979,482

175,710,565,761

37,422,569, 655

160,302,526,752

جمع

508,462,405,292

652,329, 648,102

سود پرداختنی به سپردههای کوتاهمدت ارزی

49,770,770,478

675,573, 622,119

()711,421, 609,876

13,922,782,721

جمع کل

558,233,175,770

8,468,508,690,087

()8,360,489,435,034

666,252,430,823

 27حسابها و اسناد پرداختنی تجاری

گروه

یادداشت

حسابهای پرداختنی تجاری (ریالی)
حسابهای پرداختنی تجاری (ارزی)

1-27

1390/12/29

1389/12/29

ریال

ریال

231,035,489,340

134,186,993,128

0

35,180,240,170

231,035,489,340

169,367,233,298

37

صورتهای مالي تلفيقي گروه و شرکت اصلي سال مالي منتهي به  29اسفند ماه 1390

گـزارش مالی 1390

ت عنوان ذخایر و سایر بدهیها (یادداشت  )28در ترازنامه منعکس شده
 -1-27توضیح اینکه حسابهای پرداختنی تجاری در صورتهای مالی شرکت اصلی تح 
است.
28

سایر حسابها و اسنا د پرداختنی
یادداشت

شرکت اصلی

گروه

1390/12/29

تاریخ افزایش سرمایه

درصد افزایش سرمایه

سرمایهی جدید (میلیارد ریال)

1381/06/07

0

200

1382/09/06

10

220

مطالبات حالشده و آوردهی نقدی

1383/07/23

36/4

300

آوردهی نقدی

1383/12/17

100

600

مطالبات حالشده و آوردهی نقدی

1384/08/25

25

750

مطالبات حالشده و آوردهی نقدی

1385/07/16

20

900

مطالبات حالشده و آوردهی نقدی

164,812,971,731

99,923,055,490

1388/10/23

100

1800

مطالبات حالشده و آوردهی نقدی و سلب حق تقدم

1389/12/29

66/7

3000

مطالبات حالشده و آوردهی نقدی و سلب حق تقدم

6,055,470,882,005

9,365,213,539,896

1390/12/29

1389/12/29

ریال

1389/12/29

ریال

ریال

بدهی بابت اعتبارات اسنادی مدتدار ریالی

270,563,025,969

1,322,118,199

270,563,025,969

1,322,118,199

بدهی بابت اعتبارات اسنادی مدتدار ارزی

4,239,037,432,111

9,158,331,309,144

4,239,037,432,111

9,158,331,309,144

998,500,000,000

0

1,000,000,000,000

0

ذخیرهی هزینههای پرداختنی

373,200,829,067

101,759,194, 629

372,751,933,123

99,577,587,122

مالیاتهای تکلیفی پرداختنی

14,988, 834,158

10,092,593,187

8,305,519,071

6,059,469,941

سایر بدهیها

250,978,097,114

174,879,017,379

6,147,268,218,419

9,446,384,232,538

اوراق اجارهی پرداختنی

1-28

 -1-28بانک در تاریخ  1390/03/28پساز اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی ج.ا.ا با پشتوانهی  8باب از اموال غیرمنقول شامل (زمین ،ساختمان
و سرقفلی) با انعقاد قرارداد با یکی از نهادهای واسط مالی موضوع مادهی  11قانون توسعهی ابزارها و نهادهای مالی جدید بهنام شرکت واسط مالی اسفند (با مسئولیت
محدود) ازطریق فرابورس ایران اقدام ب ه انتشار مبلغ یکهزار میلیارد ریال اوراق اجارهی  4ساله کرد .اجارهبها از تایخ انتشار تا تاریخ  1390/11/30با نرخ  17/5درصد و
از  1390/12/01با نرخ  20درصد و در مقاطع هر سهماه یکبار از تاریخ انتشار محاسبه و پرداخت میشود .پرداخت اصل اوراق به همراه آخرین قسط اجارهبها در تاریخ
سررسید  1394/03/28خواهد بود .ضامن اصل و مبلغ اجارهبها ،بانک اقتصاد نوین است.

 29پیشدریافتها
مبلغ مندرج در ترازنامه ،تحتعنوان پیشدریافتها بهشرح زیر است:

گروه
1390/12/29

پیشدریافت

30

1389/12/29

آوردهی نقدی سهامداران

 -2-32ترکیب سهامداران در تاریخ ترازنامه بهشرح زیر است:
1389/12/29

1390/12/29

شرکت صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد

365,799,983

9/14

274,349,987

9/14

شرکت صندوق بازنشستگی کارکنان مس ایران

329,219,985

8/23

246,914,988

8/23

محمد ضرابیه

158,126,665

3/95

118,595,880

3/95

حوا چائیدهخوئی

128,082,087

3/20

96,061,565

3/20

شرکت ایران و غرب (سهامی خاص)

122,921,754

3/07

92,191,315

3/07

شرکت توسعهی سرمایهگذاری سامان

120,000,000

3/00

90,000,000

3/00

ولی ضرابیه

100,828,403

2/52

75,621,302

2/52

سیدمهدی غفوری

90,658,336

2/27

67,993,752

2/27

ریال

ریال

سیداحمد اخوان دستمالچی

83,400,147

2/09

62,550,110

2/09

65,465,628,620

26,122,766,104

سایر سهامداران حقوقی کمتراز % 2

711,821,113

17/80

530,127,717

65,465, 628, 620

26,122,766,104

سایر سهامداران حقیقی کمتراز % 2

1,789,141,527

44/73

1,345,593,384

44/85

4,000,000,000

100

3,000,000,000

100

سود سهام پرداختنی

گروه

شرکت اصلی
1389/12/29

ریال

ریال

1390/12/29

1389/12/29

ریال

مانده از سنوات قبل

727,743,872

12,881,362,462

347,369,377

12,541,204,108

سود سهام مصوب

1,148,133,295,693

628,893,071,917

1,150,000,000,000

پرداختشده

()1,130,950,923,145

()641,046,690,507

()1,134,250,269,648

()642,193,834,731

17,910,116,420

727,743,872

16,097,099,729

347,369,377

ذخیرهی بازخرید مزایای پایان خدمت کارکنان
1390/12/29

ریال

شرکت اصلی
1389/12/29

ریال

 -3-32نسبت کفایت سرمایه که از تقسیم سرمایهی پایهی بانک به داراییهای موزونشده به ریسک بهدست میآید طبق الزامات بانک مرکزی ج.ا.ا باید حداقل 8
درصد باشد .نسبت کفایت سرمایهی بانک در تاریخ ترازنامه بهشرح زیر است:
یادداشت

ریال
630,000,000,000

گروه
1390/12/29

ریال

1389/12/29

ریال

مانده در ابتدای سال

61,733, 624,411

39,368,910,381

54,879,669,639

34,748,574,237

پرداختشده طی دوره

( )5,526,063,942

( )4,038,183,371

( )2,819,469,673

( )3,036,178,822

ذخیرهی تأمینشده

42,658,479,320

26,402,897,401

39,068,675,722

23,167,274,224

98,866,039,789

61,733, 624,411

91,128,875,688

54,879,669,639

 -1-31ذخیرهی بازخرید سنوات خدمت کارکنان براساس آخرین حقوق و مزایا و سنواتخدمت کارکنان ،در پایان سال مالی محاسبه و در حسابها منظور شد ه است.
38

33/3

4000

محل افزایش سرمایه

17/67

1390/12/29

31

ل (شامل 200میلیون سهم بهارزش اسمی هر سهم  1000ریال) بوده که
 -1-32سرمایهی بانکسامان (شرکت سهامی عام) در ابتدای تأسیس مبلغ  200میلیارد ریا 
طی چند مرحله بهشرح زیر به مبلغ  4000میلیارد ریال (شامل  4000میلیون سهم بهارزش اسمی هر سهم  1000ریال) در پایان سال مالی منتهی به تاریخ 1390/12/29
افزایش یافتهاست.
مطالبات حالشده و آوردهی نقدی

1390/12/29

ریال

32

سـرمایه

1389/12/29

1390/12/29

ریال

ریال

سرمایهی پرداختشده

4,000,000,000,000

3,000,000,000,000

اندوختهی قانونی

746,347,307,532

614,531,311,627

سود (زیان) انباشته

758,385,903,109

1,216,101,162,638

جمع سرمایهی اصلی

5,504,733,210,641

4,830,632,474,265

ذخیرهی عمومی مطالبات و سرمایهگذاریها

918,072,351,978

701,105,631,676

کسر میشود :تعدیالت سرمایهی درجهی  2بابت مازاد  1/25درصد داراییهای موزونشده

0

()3,256, 666,097

ذخیرهی عمومی مطالبات و سرمایهگذاریها

918,072,351,978

697,848,965,579

مازاد تجدید ارزیابی داراییها

2,588,675,182,311

0

جمع اقالم سرمایهی تکمیلی

3,506,747,534,289

697,848,965,579

کسر میشود  :فزونی سرمایهی تکمیلی به سرمایهی اصلی

0

0

سرمایهی تکمیلی

3,506,747,534,289

697,848,965,579

جمع سرمایهی پایه پیشاز کسور

9,011,480,744,930

5,528,481,439,844

کسر میشود :سرمایهگذاری در سایر بانکها و مؤسسات اعتباری

18,172,379,918

5,391,896,456

جمع سرمایهی پایه

8,993,308,365,012

5,523,089,543,388

78, 896,700,248,970

55,827,917,246,345

11/40

9/89

جمع داراییهای موزونشده به ریسک
نسبت کفایت سرمایه  -درصد

1-3-32

39

صورتهای مالي تلفيقي گروه و شرکت اصلي سال مالي منتهي به  29اسفند ماه 1390

گـزارش مالی 1390

 -1-3-32داراییهای موزونشده به ریسک در پایان سال  1390به شرح زیر است:
مانده

شرح

دارایی موزونشده به ریسک

ضریب تعدیل (درصد)

ضریب ریسک (درصد)

-

0

0

وجوه در راه /ریال

982,200,000

-

20

196,440,000

سپردهی قانونی و سایر مطالبات از بانک مرکزی

13,120,751,136,863

-

0

0

مطالبات از سایر بانکها و مؤسسات اعتباری و وجوه درراه

15,167,556, 661,990

-

20

3,033,511,332,398

حساب اوراق مشارکت

255,400,000,000

-

0

0

سرمایهگذاریها و مشارکتها

604, 664,401,720

-

100

تسهیالت اعطایی در قبال اوراق مشارکت و سپرده

811,826,210,194

-

0

1,425,353,679,148

موجودی نقد

604,664,401,720
0

تسهیالت اعطایی در قبال رهن واحد مسکونی

10,309,519,663,141

-

50

5,154,759,831,571

ماندهی خرید دین در مقابل اسناد سایر بانکها

2,486,400,234,872

-

20

497,280,046,974

ماندهی خرید دین در مقابل اسناد بانک

256,403,183,580

-

0

ماندهی تسهیالت اعطایی در مقابل سایر وثایق

25,954,901,373,991

-

100

25,954,901,373,991

سایر تسهیالت اعطایی و مطالبات

23,167,080,126,978

-

100

23,167,080,126,978

بدهکاران بابت ضمانتنامههای پرداختشده

15,214,439,007

-

100

15,214,439,007

بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و بروات مدتدار

4,026,329,990,665

-

100

داراییهای مشهود و نامشهود

5,270,631,207,629

-

100

5,270,631,207,629

سایر داراییها

6,972,402,910,695

-

100

6,972,402,910,695

تعهدات بابت ضمانتنامههای صادره کمتراز یکسال

2,204,619,505,917

20

100

440,923,901,183

تعهدات بابت ضمانتنامههای صادره بیشاز یکسال

1,318,353,401,387

50

100

659,176,700,694

تعهدات بابت قراردادهای منعقدهی معامالت

454, 678,609,365

50

100

227,339,304,683

تعهدات بابت اعتبارات اسنادی دیداری

6,230,301,578,388

20

100

1,246,060,315,678

تعهدات بابت اعتبارات اسنادی مدتدار

1,826,246,215,606

50

100

913,123,107,803

تعهدات بابت بروات

11,345,033,997

100

100

11,345,033,997

701,759,783,305

100

100

701,759,783,305

جمع داراییهای موزونشده برحسب ریسک

78, 896,700,248,970

1389/12/29

ریال

ریال
شرکت اصلی

بانک سامان (شرکت سهامی عام)

614,531,311,627

746,347,307,532

شرکتهای فرعی

ارتباطات ماهوارهای سامان (سهامی خاص)

3,206,366,177

2,043, 675,809

پرداخت الکترونیک سامان کیش (سهامی خاص)

1,288,587,228

246,586,464

صرافی سامان (سهامی خاص)

953,836,174

849,394,754

کارگزاری بانک سامان (سهامی خاص)

210,116,636

115,806,002

پردازشگران سامان (سهامی خاص)

84,257,957

5,479,222

752,090,471,704

617,792,253, 879

 35سهم اقلیت
1389/12/29

1390/12/29

ریال

ریال

سهم از سرمایه

185,470,222,000

125, 620,220,010

سهم از اندوخته

2,684,781,705

1,367,844,529

سهم از سود و زیان انباشته

8,070,932,689

()15,419,948,789

196,225,936,394

111,568,115,750
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سود تسهیالت اعطایی

سود حاصل از تسهیالت اعطایی از اقالم زیر تشکیل شده است:

 33مازاد تجدید ارزیابی

گروه

در سال مورد گزارش در اجرای آییننامهی اجرایی جزء "ب" بند ( ) 78قانون بودجهی سال  1390کل کشور نسبتبه تجدید ارزیابی دارایی مشهود (زمین و ساختمان) و
دارایی نامشهود (سرقفلی ـ حق کسب و پیشه) اقدام شد ،مازاد حاصل از این محل ،پساز طی مراحل قانونی به حساب سرمایه منظور خواهد شد.

شرکت اصلی
سال1389

سال1390

سال1389

سال1390

ریال

ریال

ریال

ریال

4,251,301, 661,289

3,893,302,324,237

4,270, 674,950,853

3,934,106,095,775

مضاربه

2,186,351,303,930

2,076,180,008,613

2,197,039,715,023

2,087,515,072,509

فروش اقساطی

98,072,247,753

91,895,272,262

98,072,247,753

91,895,272,262

جعاله

46,559,852,490

37,338,921,701

46,559,852,490

37,338,921,701

اجاره بهشرط تملیک

14,357,256,442

42,096,298,912

14,357,256,442

42,096,298,912

ریال

ریال

ریال

ریال

سلف

1,796,728,660

610,407,441

1,796,728,660

610,407,441

مانده در ابتدای دوره

617,792,253, 879

389,372,962,116

614,531,311, 627

387,289,367,988

سود معامالت خرید دین ریالی

1,299,433,558,927

0

1,299,433,558,927

0

انتقالی از محل سود سال جاری

وجه التزام دریافتی از محل تسهیالت اعطایی

 34اندوختهی قانونی

گروه
1390/12/29

40

1390/12/29

0

4,026,329,990,665

سایر تعهدات

 -1-34اندوختهی قانونی در شرکت اصلی بهموجب مفاد مادهی  17هشتصد و چهل و سومین جلسهی شورای پول و اعتبار مورخ  1373/10/03و مادهی  58اساسنامه
که مقرر میدارد معادل  15درصد از سود قابل تخصیص و در شرکتهای فرعی براساس مفاد دو مادهی  140و  238اصالحیهی قانون تجارت مصوب  1347/12/24به
میزان  5درصد سود ،از محل سود قابل تخصیص شرکت کسر و به اندوختهی قانونی منتقل میشود .بهموجب مفاد مواد یادشده تا رسیدن ماندهی اندوختهی قانونی در
بانک به میزان سرمایهی بانک و در شرکتهای فرعی تا میزان ده درصد سرمایهی همان شرکت ،وضع اندوختهی قانونی الزامی بوده و پساز آن اختیاری است .اندوختهی
قانونی ،قابل انتقال به سرمایهی شرکت نبوده و جز در هنگام انحالل شرکت ،قابل تقسیم بین سهامداران نیست .تفکیک مبلغ مندرج در ترازنامه بهشرح زیر است:

شرکت اصلی
1390/12/29

1389/12/29

1389/12/29

134,298,217, 825

228,419,291,763

131, 815,995,905

227,241,943, 639

752,090,471,704

617,792,253, 879

746,347,307,532

614,531,311, 627

مشارکت مدنی

126,910,797, 642

45,160,544,501

128,277,791,066

45,975,994,438

8,024,783,407,133

6,186,583,777,667

8,056,212,101,214

6,239,538,063,038

41

صورتهای مالي تلفيقي گروه و شرکت اصلي سال مالي منتهي به  29اسفند ماه 1390

گـزارش مالی 1390

 37سود سپردهگذاریها و سرمایهگذاریها
سود سپردهگذاریها و سرمایهگذاریها شامل اقالم زیر است:

شرکت اصلی

گروه
سال1389

سال1390

ریال

سال1390

ریال

سال1389

ریال

40

ریال

کارمزد دریافتی

سود حاصل از سرمایهگذاریها در سهام شرکتها

32,227,563,232

20,015,850,768

42,062,115,037

کسر میشود :زیان ناشیاز کاهش ارزش سرمایهگذاری در سهام شرکتها

()91,312,825

()578,175

()91,312,825

خالص سود (زیان) حاصل از سرمایهگذاری در سهام شرکتها

32,136,250,407

20,015,272,593

41,970,802,212

25,789,357,659

سود حاصل از سایر سرمایهگذاریها

21,635,920,117

110,797,426,000

21,635,920,117

110,797,426,000

53,772,170,524

130, 812,698,593

63,606,722,329

136,586,783,659

سود حاصل از سپردهگذاریها

سود حاصل از سرمایهگذاری در اوراق مشارکت

190,963,783,446

363,840,438,464

190,963,783,446

363,840,438,464

سود حاصل از سپردهگذاری در بانکهای داخلی

111,605,394,373

207,931,325,285

109,000,327,443

206,563,338,524

جایزهی سپردهی قانونی سپردههای سرمایهگذاری

55,352,030,000

45,990,522,576

55,352,030,000

45,990,522,576

38

357,921,207,819

617,762,286,325

355,316,140,889

616,394,299,564

411,693,378,343

748,574,984,918

418,922,863,218

752,981,083,223

درآمد حاصل از فروش و ارائهی خدمات
سال1390

ریال

ریال

درآمد حاصل از فروش و ارائهی خدمات

17,799,668,898,786

6,289,932,234,468

برگشت از فروش و تخفیفات

( )200,317,466,524

( )204,613,541,853

17,599,351,432,262

6,085,318,692,615

گروه

سال1390

42

ریال

ریال

145,322,872,565

225,479,507,825

145,342,740,065

225,485,783,473

از مرکز شتاب

168,294,054,246

104,361, 602,296

168,294,054,246

104,361, 602,296

صدور ضمانتنامه

29,472,580,095

27,251,312,997

39,090,404,585

28,223,097,968

4,453,336,706

6,279,399,361

4,453,336,706

6,279,399,361

بابت صدور ،آبمونمان ساالنه و تراکنشهای کارتهای اعتباری

60,593,102,483

33,586,910,975

60,593,102,483

33,586,910,975

بابت صدور حواله

13,490,333,735

10,795,003,458

13,490,333,735

11,775, 631,211

از دارندگان کارتهای شتابی

19,749,011,849

11,713,899,012

19,749,011,849

11,713,899,012

تسهیالت قرضالحسنه

1,499,318,183

3,481,264,889

1,499,318,183

3,481,264,889

عملیات ارزی

5,740,498,546

5,101,930,468

5,740,498,546

5,101,930,468

صدور کارت

2,813,224,520

1,987,482,863

2,813,224,520

1,987,482,863

اعتبارات اسنادی و بروات

بابت تراکنش کارتهای سامانی روی

pos

وجوه ادارهشده

64,760,000

107,360,000

64,760,000

107,360,000

سایر

21,851,423,336

11, 628,486,801

12,458,527,837

9,272,799,125

473,344,516,264

441,774,160,945

473,589,312,755

441,377,161,641

شرکت اصلی

سال1389

شرکت اصلی

گروه
سال1390

سود دریافتی از سایر تسهیالت و سرمایهگذاریها

سال1389

سال1390

ریال

ریال

ریال

ریال

سال1389

ریال

ریال

نتیجهی مبادالت ارزی

997,498,246,117

386,980,138,516

1,002,006,071,117

388,965,101,016

سود (زیان) تسعیر ارز

2,295,068,895

()3,330,600,274

0

0

999,793,315,012

383,649,538,242

1,002,006,071,117

388,965,101,016

 42سایر درآمدها

شرکت اصلی

گروه
سال1389

سال1390

ریال

ریال

ریال

83,920,891,815

20,152,089,095

44,505,083,240

19,274,302,410

17,820,739,368

19,330,827,410

5,875,697,690

6,168,096,507

5,875,697,690

653,766,196

957,101,466

62,906,272

100,032,629

سود تسهیالت اعطایی (ارزی)

1,240,962,988,772

641,560, 651,406

سود و وجه التزام دریافتی از محل سایر مطالبات

594,402,543,851

403,626,381,817

594,402,543,851

سود معامالت خرید دین ریالی

0

129,939,895, 673

0

129,939,895, 673

درآمد کارشناسی

17,820,739,368

سود حاصل از اوراق بهادار ارزی

20, 611,311,062

128,530,475,302

20, 611,311,062

128,530,475,302

ارزیابی امالک و آپارتمان

6,168,096,507

سود سپردهگذاریهای ارزی نزد بانکهای داخلی

0

54,977,953,375

0

54,977,953,375

درآمد پست ،تلگراف ،تلفن و سوئیفت

653,586,196

957,101,466

سود حاصل از سپردهگذاری نزد بانکهای خارجی

11, 669,781,115

1,813,875,833

11,669,781,115

1,813,875, 833

بیمه و نظارت بر تسهیالت اعطایی

62,906,272

100,032,629

جایزهی سپردهی قانونی سایر سپردهها

سایر موارد

4,173,836,566

0

1,871,820,461,366

1,360,449,233,406

سال1390

0

1,240,962,988,772

4,173,836,566

سال1389

ریال

404,342,212,241

1,871,820,461,366

سال1390

ریال

643,889,644,118

0

سال1389

ریال

درآمد حاصل از فروش داراییهای ثابت

1,363,494,056,542

سال1390

ریال

 41نتیجهی مبادالت ارزی

 -1-38درآمد حاصل از فروش و ارائهی خدمات بهطور عمده مربوط به فروش ارز در شرکت صرافی است.
39

سال1389

سال1389

ریال

گروه
سال1389

گروه
سال1390

سود حاصل از سرمایهگذاریها

25,789,357,659

شرکت اصلی

19,781,353,180

42,116,464,052

26,195,004,685

49,486,922,371

128,407,573,338

88,475,687,342

95,405,596,268

75,750,581,566

43
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سود سپردههای سرمایهگذاری

شرکت اصلی

گروه
سال1390

ریال

سال1389

ریال

سال1389

سال1390

ریال

ریال

سود سپردههای بلندمدت

یکساله

280,655,609,650

625,611,511,370

280,655,609,650

625,611,511,370

دوساله

49,962,041,909

91,982,674,298

49,962,041,909

91,982,674,298

سهساله

55,762,609,048

75, 603,858,943

55,762,609,048

75,603,858,943

چهارساله

23,304,990,073

29,390,790,001

23,304,990,073

29,390,790,001

پنجساله

5, 677,175,421,058

3,987,138,330,477

5,677,175,421,058

3,987,138,330,477

سود سپردههای کوتاهمدت

1,200,348,956,554

790,993,597,452

1,202,066,352,507

792,204,279,239

سود سپردههای کوتاهمدت ویژه

37,647,326,570

92,202,164,097

37,647,326,570

92,202,164,097

سود گواهی سپردهی منتشره

63,483,116,524

124,791,165,368

63,483,116,524

124,791,165,368

سود پرداختی به بانکها

402,877,491,212

66,196,571,272

402,877,491,212

66,196,571,272

سود پرداختی به بانک مرکزی

109,417

39,276,543

109,417

39,276,543

تفاوت سود قطعی و علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری

-

28,736,117,975

-

28,736,117,975

7,791,217, 672,015

5,912, 686,057,796

7,792,935,067,968

5,913, 896,739,583

44

گروه

سود پرداختی به سپردههای کوتاهمدت ارزی

ریال

ریال

تسهیالت اعطایی
سرمایهگذاریها و سپردهگذاریها

1,073,580,462,392

2,552,513,780,700

اوراق مشارکت

1,116,375,465,753

جمع میانگین مصارف عملیات

ریال

ریال

675,573,622,119

300,914,125,617

675,573,622,119

300,914,125,617

سود پرداختی بابت اوراق صکوک

133,128,938,354

0

133,328,767,121

0

سود پرداختی به سپردههای ارزی بانکها

1,126,032,650

1,736,572,342

1,126,032,650

1,736,572,342

809, 828, 593,123

302, 650, 697,959

810,028,421, 890

302, 650, 697,959

45

بهای تمامشدهی فروش وخدمات ارائهشده
یادداشت

1-45

بهای تمامشدهی کاال و خدمات ارائهشده

37,628,702,168,714

کسر میشود  :میانگین منابع سپردهگذاران
میانگین سپردههای سرمایهگذاری
میانگین سپردهی مدتدار بانکها

5,429,764,601,836

سال1390

ریال
17,428,347, 625,037

5,997,387,474, 885

17,428,347, 625,037

5,997,387,474, 885

 -1-45بهای تمامشدهی فروش و ارائه خدمات بهطور عمده مربوط به موضوع یادداشت شمارهی  38است.
46

هزینههای اداری و عمومی
گروه
یادداشت

4,611,845,222,121

جمع میانگین منابع سپردهگذاران

56,072,156,689,530

میانگین سپردهی قانونی سپردههای سرمایهگذاری

()5,535,203,000,000

()4,728,035,000,000

خالص منابع آزاد سپردهگذاران

50,536,953,689,530

38,416,861,267,111

()2,285,677,275,795

()788,159,098,397

درآمدهای مشاع

سود تسهیالت اعطایی

8,056,212,101,214

6,239,538,063,038

سود سرمایهگذاریها و سپردهگذاریها

363,570,833,218

706,990,560,647

شرکت اصلی

سال1390

سال1389

سال1389

سال1390

ریال

ریال

ریال

ریال

هزینههای کارکنان

1-46

513,965,991,287

344,479,344,415

488,260,561,710

329,042,183,903

سایر هزینههای اداری

2-46

1,077,563,066,029

568,234,563,215

1,053,766,260,959

566,385,688,417

1,591,529,057,316

912,713,907,630

1,542,026,822,669

895,427,872,320

 -1-46هزینههای کارکنان بهشرح زیر تفکیک میشود:
گروه

سود اوراق مشارکت

شرکت اصلی
سال1389

سال1390

سال1389

سال1390

ریال

ریال

ریال

ریال

195,926, 615,255

141,291, 648, 606

176,756,471,713

130,386,657,866

جایزهی سپردهی قانونی سپردههای سرمایهگذاری

55,352,030,000

45,990,522,576

عیدی ،پاداش و سایر مزایا

183,526,141,794

115,523,851,038

180,670,191,210

113, 604,127,932

کسر میشود  :حقالوکالهی سپردههای سرمایهگذاری

()1,401,803,917,238

()1,078,622,406,678

بیمهی تأمین اجتماعی سهم کارفرما

46,413,168,654

33,752,128,689

43,991,103,504

32,144,502,789

7,073,331,047,194

5,913,896,739,583

اضافهکاری

42,286,397,677

26,644, 804,644

42,286,397,677

26, 644, 804,644

علیالحساب پرداختی به سپردهگذاران طی سال مالی

0

7,792,935,067,968

5,885,160,621,608

بازخرید خدمت

40,325,946,023

24,172,094,990

39,068, 675,722

23,167,274,224

کسری (مازاد) پرداختی به سپردهگذاران

0

()719,604,020,774

28,736,117,975

صندوق تأمین آتیه (سهم بانک)

2/5

2/5

جمع درآمدهای مشاع

8,419,782,934,432

6,946,528,623,685

سهم سپردهگذاران از درآمد مشاع

8,419,782,934,432

6,946,528,623,685

سهم سپردهگذاران

نرخ حقالوکاله(درصد)
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سال1389

ریال

38,533,051,044,990
43,144, 896,267,111

منابع بانک

گروه

2,264,359,652,055
48,251,276,413,735

50,642,392,087,694

سال1390

ریال

میانگین مصارف عملیات مشاع

46,061,320,485,590

32,811,828,735,959

سال1389

سال1389

ریال

سال 1389

ریال

شرکت اصلی

سال1390

 -1-43صورت محاسبهی سود قطعی سپردههای سرمایهگذاری مدتدار با احتساب حقالوکالهی بهکارگیری سپردهها در شرکت اصلی بهشرح زیر است:
سال 1390

سایر سودهای پرداختی

حقوق و حق شغل

5,487,721,884

3,094,816,448

5,487,721,884

3,094, 816,448

513,965,991,287

344,479,344,415

488,260,561,710

329,042,183,903
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گـزارش مالی 1390

 -2-46سایر هزینههای اداری و عمومی بهشرح زیر تفکیک میشود:
شرکت اصلی

گروه
سال1389

سال1390

سال1390

ریال

ریال

ریال

ریال

175,465, 659, 845

161, 663,147,970

169,569,309,451

159, 626,893,431

اجارهی محل

180,700,751,314

126,305,300,903

180, 809, 803,003

126,430,306,630

هزینهی آگهی و تبلیغات

112, 857,262,851

46,296,496,043

111,019,699,083

45,714,756, 661

هزینهی تعمیر و نگهداری تجهیزات کامپیوتری ،اثاثیهی اداری و وسائط نقلیه

55,536,255,827

35,907,790,633

57,978,498,128

35,505,294,741

هزینهی استهالک

هزینهی آب ،برق ،تلفن ،فاکس و خطوط دیتا

50,676,145,904

22,995,982,890

49,514,474,599

31,036,648,237

هزینهی ایاب و ذهاب شهری

35,964,292,512

27,692,874,803

35,515,102,687

27,360,823,182

هزینهی ملزومات اداری و مصرفی

26,368,664,542

16,299,210,996

25,154,959,010

15,829,727,903

هزینهی اتوماسیون

35,290,410,141

19,046,096,306

32,467,988,379

18,838,818,974

هزینهی بیمه و عوارض

30,835,795,044

15,443,406,724

29,630,948,416

14,741,364,511

حقالمشاوره

14,992,363,345

9,794,307,216

13,161,269,730

8,811,824,457

هزینهی ناهاری کارکنان

14,479,859,088

11,347,732,510

13,994,461,400

10,984,770,333

هزینهی هدایا و جوایز

21,228,724,544

22,862,872,849

20,859,692,946

22,653,683,500

هزینهی تعمیر و نگهداری ساختمان

20,130,527,412

8,943,683,172

19,160,875,311

8,409,698,017

هزینهی خدمات رفاهی کارکنان

8,313,804,724

5,989,507,488

6,774,131,560

5,473,013,926

سفر و مأموریت خارج شهری

10,294,409,049

5,909,529,585

9,923,501,757

5,796,768,913

هزینههای پذیرایی و آبدارخانه

18,335,606,564

10,267,711,722

17,650,609,733

9,888,934,439

هزینهی آموزشی و شرکت در سمینار

5,007,686,473

4,882,220,755

4,754,377,265

4,739,848,656

هزینهی حمل و نقل اسکناس و اوراق بهادار

1,825,843,434

1,326,244,455

1,825,843,434

1,326,244,455

هزینهی ارتباطات ماهوارهای

361,184,880

696,109,666

361,184,880

696,109,666

سایر هزینه

258,897,818,536

14,564,336,529

1,077,563,066,029

568,234,563,215

 47هزینههای مالی

شرکت اصلی

گروه
سال1389

سال1390

ریال
هزینهی مطالبات مشکوکالوصول

ریال

سال1389

سال1390

ریال

ریال

664,812,914,807

467,570,311,385

639,099,706,338

456,697,600,038

664,812,914,807

467,570,311,385

639,099,706,338

456,697,600,038

 -1-49هزینهی مطالبات مشکوکالوصول در شرکت اصلی طبق یادداشت  ،7-4اهم رویههای حسابداری محاسبه و در حسابها منظور شده است.
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صورت تطبیق سود عملیاتی

شرکت اصلی

گروه
سال1389

سال1390

سال1389

سال1390

ریال

ریال

ریال

ریال

سود قبلاز کسر مالیات بردرآمد

970,705, 855,936

1,526, 664, 695, 857

878,773,306,031

1,514,946,290,924

زیان حاصل از تجدید ارزیابی

222,590,360,686

سود حاصل از فروش اموال غیرمنقول

222,590,360,686

()83,920,891,815

()20,152,089,095

()44,505,083,240

0

هزینهی استهالک

239,528,312,722

169,840,542,355

169,569,309,451

159,626,893,431

هزینهی مزایای پایانخدمت

37,132,415,378

26,230,510,953

36,249,206,049

20,131,095,402

253,639,530,187

12,520,157,785

سود سهام دریافتی

()53,772,170,524

()130,812,698,593

()63,606,722,329

()136,586,783,659

هزینهی کاهش ارزش سهام

91,312,825

91,312,825

0

1,053,766,260,959

566,385, 688,417

هزینهی مطالبات مشکوکالوصول

664,812,914,807

467,570,311,385

639,099,706,338

456,697,600,038

1,997,168,110,015

2,039,341,272, 862

1, 838,261,395,811

2,014, 815,096,136

بدهی به بانک مرکزی

2,526,967,005,317

3,594,982,000,000

2,526,967,005,317

3,594,982,000,000

بدهی به بانکها و مؤسسات اعتباری

( )2,084,619,157,087

8,037,309,905,506

( )2,174,089,122,965

8,030,409,905,506

ریال

ریال

سپردههای دیداری

1,985,529,072,480

890,558,234,975

1,992,293,720,694

896,468,791,531

5,393,714, 866

1,937,083,420

سپردههای پسانداز و مشابه

( )572,205,053,414

1,088,002,915,254

( )572,205,053,414

1,088,002,915,254

5,393,714,866

1,937,083,420

سپردههای سرمایهگذاری مدتدار

16,367,176,961,548

12,219,851,088,994

16,348,156,592,623

12,300,407,683,531

سایر سپردهها

6,444,828,525,990

827,003,883,327

6,443,964,713,462

833,093,871,327

سایر بدهیها

( )3,665,208,274,357

6,594,362,198,858

( )3,799,599,575,592

6,567,248,794,377

خالص افزایش بدهیهای عملیاتی

21,002,469,080,477

33,252,070,226,914

20,765,488,280,125

33,310, 613,961,526

گروه

هزینهی مالی
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 49هزینهی مطالبات مشکوکالوصول

خالص افزایش (کاهش) بدهیهای عملیاتی

سال1390

سال1389

کارمزد پرداختی
گروه

خالص (افزایش) کاهش داراییهای عملیاتی

شرکت اصلی

سال1390

46

سال1389

سال1389

سپردهی قانونی نزد بانک مرکزی

()1,503,520,000,000

()718, 630,637,466

()1,503,520,000,000

()717,891,750,500

ریال

مطالبات از بانکها

()3,621,927,728,096

127,926,705,608

()3,590,209,495,690

93,223,957,488

تسهیالت اعطایی و مطالبات

()7,470,737,649,174

()26,504,866,351,381

()7,426,405,765,675

()26,522,839,510,002

اوراق مشارکت

3,082,227,000,000

()1,798,827,000,000

3,082,227,000,000

()1,798,827,000,000

سال1389

سال1390

ریال

ریال

ریال

کارمزد پرداختی به کارگزاران

8,792,889,638

9,570,141,772

8,792,889,638

9,570,141,772

کارمزد پرداختی به بانکها

2,931, 625,320

3,232,008,151

2,931, 625,320

3,232,008,151

کارمزد پرداختی به اشخاص

114,575,826,310

79,948,545,726

130,311,466,418

85,219,545,726

سرمایهگذاریها و مشارکتها

()49,941,201,964

()72,067,559,409

()176,566,482,318

()169,137,559,002

کارمزد پرداختی به شتاب

112,335,914,914

80,235,879,009

112,335,914,914

80,235,879,009

سایر داراییها

()3,603,505,315,123

()1,590,764,496,645

()3,465,747,698,067

()1,481,725,034,287

سایر

خالص (افزایش) داراییهای عملیاتی

()13,167,404,894,357

()30,557,229,339,293

()13,080,222,441,750

()30,597,196,896,303

9,832,232,296,135

4,734,182,160,483

9,523,527,234,186

4,728,232,161,359

8,722,394,436

229,271,544

721,184,752

229,271,544

247,358,650,618

173,215,846,202

255,093,081,042

178,486,846,202

47

صورتهای مالي تلفيقي گروه و شرکت اصلي سال مالي منتهي به  29اسفند ماه 1390

گـزارش مالی 1390
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خالص افزایش (کاهش) وجه نقد

گروه
1390/12/29

تغییرات طی سال 90

1389/12/29

ریال

ریال

ریال

موجودی نقـد

1,422,789,714,589

937,174,331,644

485,615,382,945

حساب سپردههای ارزی دیداری و مدتدار نزد بانکهای خارجی پساز پایاپای

10,360,937,785,344

3,591,659,268,867

6,769,278,516,477

حساب جاری نزد بانکهای (حساب ما)

72,336,113,994

64,536,939,538

7,799,174,456

حساب سپردههای ارزی دیداری و مدتدار نزد بانکهای داخلی

1,646,535,354,395

2,065,386,343,591

()418,850,989,196

حساب جاری نزد بانک مرکزی

0

325,886,849,137

()325,886,849,137

حساب سپردهی کوتاهمدت نزد بانک مرکزی

0

0

0

معادل ریالی سپردهی ارزی نزد بانک مرکزی

3,713,617,090,390

712,931,841,909

3,000,685,248,481

سپردههای مدتدار نزد بانکهای داخلی

262,997,229,316

984,811,540,750

()721,814,311,434

17,479,213,288,028

8,682,387,115,436

8,796,826,172,592

شرکت اصلی
1390/12/29

ریال

1389/12/29

ریال

ریال

موجودی نقـد

1,336,962,477,485

933,918,984,263

403,043,493,222

حساب سپردههای ارزی دیداری و مدتدار نزد بانکهای خارجی پساز پایاپای

10,360,937,785,344

3,591,659,268,867

6,769,278,516,477

حساب جاری نزد بانکهای (حساب ما)

34,997,354,239

41,519,557,515

()6,522,203,276

حساب سپردههای ارزی دیداری و مدتدار نزد بانکهای داخلی

1,646,385,253,366

2,020,960,119,173

()374,574,865,807

حساب جاری نزد بانک مرکزی

0

325,886,849,137

()325,886,849,137

حساب سپردهی کوتاهمدت نزد بانک مرکزی

0

0

0

معادل ریالی سپردهی ارزی نزد بانک مرکزی

3,713,617,090,390

712,931,841,909

3,000,685,248,481

سپردههای مدتدار نزد بانکهای داخلی
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207,126,186,354

926,987,690,162

()719,861,503,808

17,300,026,147,178

8,553, 864,311,026

8,746,161,836,152

تعهدات و بدهیهای احتمالی

به استثنای بدهی احتمالی بابت مالیات عملکرد سال  1386و سال 1388 ، 1387و  1389بدهی قابل توجه دیگری وجود ندارد.
 -5-52تعهدات سرمایهای

تعهدات سرمایهای منحصر به هزینهی بازسازی و آمادهسازی شعب اجاره سرمایهای و خریداری شدهاست.
 53بهمنظور ارائهی تصویری مناسب از وضعیت مالی و نتایج عملیات ،اقالم مقایسهای مربوط در صورتهای مالی مقایسهای اصالح و ارائهی مجدد
شده است و بههمین دلیل اقالم مقایسهای بعض ًا با صورتهای مالی ارائهشده در سال مالی قبل مطابقت ندارد.
54

رویدادهای پساز تاریخ ترازنامه

پساز تاریخ ترازنامه ،رویداد خاصی که مستلزم افشا در صورتهای مالی باشد رخ ندادهاست.
55

معامالت اشخاص وابسته

معامالت موضوع مادهی  129اصالحیهی قانون تجارت و سایر معامالت با اشخاص وابسته بهشرح زیر است:
1390/12/29

ریال

1389/12/29

ریال

ردیف

نام شرکت

نوع وابستگی

شرح معامله

ماندهی بدهی در پایان سال
میلیون ریال

مبلغ مصوب معامله
میلیون ریال

1

شرکت پمپیران

سهامدار

پرداخت تسهیالت مشارکت مدنی

50,000

40,000

تعهدات بابت اعتبار اسنادی بازشده

14,540,628,458,249

2,586,775,136,529

2

شرکت بیمهی سامان

عضو مشترک هیئتمدیره

صدور  11فقره ضمانتنامه

1,246

0

تعهدات بابت بروات

77,404,735,054

271,022,342,026

3

شرکت صرافی سامان

عضو مشترک هیئتمدیره

پرداخت تسهیالت مضاربه

55,585

55,585

14,618,033,193,303

2,857,797,478,555

صدور  2فقره ضمانتنامه

10,097

9,000

صدور  4فقره ضمانتنامه

33,234

29,504

3,853,318,501,859

2,173,998,897,186

3,853,318,501,859

2,173,998,897,186

 -1-52تعهدات بابت اعتبارات اسنادی و بروات

 -2-52تعهدات بابت ضمانتنامهها
تعهدات بابت ضمانتنامهها و پذیرشهای صادره به ریال

4

 -3-52سایر تعهدات

48

تغییرات طی سال 90

 -4-52بدهیهای احتمالی:

تعهدات معامالت  -بخش غیردولتی

557,828,426,280

455,918,515,061

تعهدات از محل وجوه ادارهشده و قرضالحسنهی ویژه

343,122,110,276

364,015,018,981

سایر تعهدات

1,176,257,017,191

1,823,320,433,863

2,077,207,553,747

2, 643,253,967,905

شرکت پرداخت الکترونیک سامان

عضو مشترک هیئتمدیره

5

شرکت پالستیران

عضو مشترک هیئتمدیره

پرداخت تسهیالت مشارکت مدنی ارزی

4,219

4,219

6

شرکت سرمایهگذاری سامان

سهامدار

پرداخت تسهیالت مشارکت مدنی

43,400

43,400

صدور  1فقره ضمانتنامه

49,526

44,573

7

شرکت یزدباف

عضو مشترک هیئتمدیره

صدور  5فقره ضمانتنامه

39,420

35,478

8

شرکت شیشهی همدان

عضو مشترک هیئتمدیره

صدور  1فقره ضمانتنامه

2,964

2,816

9

شرکت کارگزاری بانک سامان

عضو مشترک هیئتمدیره

صدور  2فقره ضمانتنامه

1,416

1,274

49

شبکهی شعب تهران

شبکهی سراسری شعب بانک سامان /شبکهی شعب تهران

شبکهی شعب تهران

52

کد شعبه

شمارهی تلفن

شمارهی نمابر

کد سوئیفت

ردیف

شعبه

021-26141197

021-26124185

SABCIRTH8AY

16

1

آجودانیه

871

021-22432692

SABCIRTH8AS

17

بلوار فردوس

2

آصف

858

021-22182986

SABCIRTH8AF

18

بلوار کشاورز

882

3

آفریقا

801

021-88665506

021-88773773

19

بلوار مرزداران

881

021-44212629

4

آفریقای شمالی

820

021- 88888311

021-88773151

SABCIRTH8NA

بورس کاال (شعبه)

864

021-88383496

021-88383498

5

آقابزرگی ،الهیه

876

021-22696450

021-22696453

********

20

805

021-22595657

021-22567540

SABCIRTH8PA

6

اختیاریه

860

021-22575185

021-22776571

SABCIRTH8ET

21

پاسداران

021-22213194

021-22213195

SABCIRTH8PR

7

اریکهی ایرانیان

816

021-22359275

021-22353516

SABCIRTH8AI

22

پل رومی

819

021-44462815

********

8

اوین

861

021-22432419

021-22432426

SABCIRTH8EV

23

پونک

870

021-44462510

SABCIRTH8PI

9

ایران زمین

815

021-88577605

021-88571215

SABCIRTH8IZ

24

پیروزی

822

021-33323141

021-33323143

10

باجهی هواپیمایی ماهان

851

021-48381491

021-48381495

SABCIRTH8MN

25

تهرانسر

856

021-44517556

021-44516662

********

11

بازار

806

021-55575773

021-55576495

SABCIRTH8BZ

26

جامجم

821

021-26210912

021-26210917

SABCIRTH8JJ

12

بازار کفاشها

837

021-55151805

021-55616073

********

27

جنتآباد

812

021-44495201

021-44495228

SABCIRTH8JA

13

باغفردوس

804

021-22740486

021-22740715

SABCIRTH8BA

28

خدمات ویژه

895

021-26201113

021-26210933

********

14

بزرگراه فتح

877

021-66815965

021-66816008

********

29

خیابان آذربایجان

824

021-66067884

021-66067880

SABCIRT8AZ

15

بلوار  24متری سعادتآباد

875

021-22378860

021-22357605

********

30

خیابان جمهوری  -ابوریحان

865

021-66477666

021-66477655

SABCIRTH8JN

کد شعبه

شمارهی تلفن

شمارهی نمابر

کد سوئیفت

ردیف

شعبه

021-88071537

021-88366769

********

بلوار دریا

883

021-44006826

********

845

021-44000286

********

021-88983156

021-88983157
021-44211841

********
********

53

شبکهی شعب تهران

شبکهی سراسری شعب بانک سامان /شبکهی شعب تهران

54

ردیف

شعبه

کد شعبه

شمارهی تلفن

شمارهی نمابر

کد سوئیفت

31

خیابان دزاشیب؛ سهراه عمار

863

021-22753914

021-22753913

SABCIRTH8DS

ردیف

شعبه

32

خیابان لواسانی

855

021-22816691

021-22816689

SABCIRTH8LA

58

فلکهی سوم تهرانپارس

834

33

دکتر بهشتی

832

021-88512603

021-88746699

SABCIRTH8BH

59

قلهک

868

021-26601505

34

دکتر فاطمی

810

021-88922177

021-88982194

SABCIRTH8FA

60

قیطریه

828

021-22234199

021-22234258

35

دالوران

842

021-77189391

021-77213777

********

61

کارگر شمالی

833

021-88991345

021-88991350

SABCIRTH8NK

36

دهکدهی المپیک

867

021-44715055

021-44711782

SABCIRTH8OL

62

کریمخان زند

873

021-88845942

021-88846190

********

37

دولت

813

021-22764291

021-22760338

SABCIRTH8DT

63

گیشا

884

021-88485784

021-88485787

********

38

رسالت؛ مجیدیه

879

021-22317194

021-23619927

********

64

مرکزی

802

021-66959050

021-66964998

SABCIRTH8AL

39

ستارخان

869

021-66562488

021-66572865

********

65

مالصدرا

829

021-88069258

021-88069254

SABCIRTH8ML

40

سرو

866

021-22145762

021-22145832

********

66

ملت؛ اکباتان

827

021-33998004

021-33998009

SABCIRTH8ME

41

سعادتآباد

811

021-22086191

021-22087708

SABCIRTH8SD

67

منیریه

839

021-66491085

021-66491073

SABCIRTH8MO

42

سهراه اقدسیه

808

021-22821919

021-22822223

SABCIRTH8AG

68

مولوی

854

021-55159347

021-55154729

SABCIRTH8MV

43

سیتیر

849

021-66750412

021-66750236

SABCIRTH8ST

69

میدان آرژانتین

826

021-88516906

021-88517381

SABCIRTH8AJ

44

سید جمالالدین اسدآبادی

830

021-88055461

021-88610295

SABCIRTH8JM

70

میدان تجریش

847

021-22732145

021-22732448

********

45

شمسآباد؛ میدان ملت

872

021-22317967

021-22530146

********

71

میدان حسینآباد

859

021-22959979

021-22959909

SABCIRTH8HA

46

شهر قدس

878

021-46832230

021-46832241

********

72

میدان قزوین

831

021-55481172

021-55481179

********

47

شهران

844

021-44312955

021-44303691

********

73

میدان نبوت

841

021-77940428

021-77940418

SABCIRTH8NB

48

شهرری

818

021-55970732

021-55970730

SABCIRTH8SR

74

میدان ونک

814

021-88205455

021-88205448

SABCIRTH8VN

49

شهرک اکباتان

825

021-44636309

021-44656896

SABCIRTH8EK

75

میرداماد

809

021-22924451

021-22924463

SABCIRTH8MD

50

شهرک راهآهن

840

021-44738959

021-44737888

SABCIRTH8RH

76

نازیآباد

848

021-55331006

021-55356051

********

51

شهریار

904

021-65269021

021-65268962

SABCIRTH9SR

77

نیاوران

874

021-26117192

021-26117195

SABCIRTH8NI

52

صادقیه

807

021-44254518

021-44254517

SABCIRTH8SA

78

هایپراستار

857

021-44167182

021-44167199

SABCIRTH8HS

53

فرجام

853

021-77230744

021-77228362

SABCIRTH8FJ

79

الهیه

838

021-26203470

021-22027930

SABCIRTH8EL

54

فرودگاه امام خمینی

846

021-55678411

021-55678410

********

80

ولنجک

823

021-22421227

021-22172591

SABCIRTH8VJ

55

فرودگاه مهرآباد ترمینال 2

852

021-44659103

021-44662252

SABCIRTH8FM

81

ولیعصر؛ زرتشت

862

021-88906178

021-88807592

SABCIRTH8ZV

56

فرودگاه مهرآباد ترمینال 4

843

021-44690119

021-44690118

********

82

ولیعصر؛ پارک ساعی

835

021-88709481

021-88556966

SABCIRTH8PS

57

فلکهی اول تهرانپارس

836

021-77723250

021-77723255

SABCIRTH8FT

83

یافتآباد

817

021-66211012

021-66237110

SABCIRTH8YF

کد شعبه

شمارهی تلفن

شمارهی نمابر

کد سوئیفت

021-77370113

021-77370441

SABCIRTH8TP

021-26601509

SABCIRTH8GL
SABCIRTH8QE

55

شبکهی شعب شهرستان

شبکهی سراسری شعب بانک سامان /شبکهی شعب شهرستان

شبکهی شعب شهرستان

استان

شعبه

کد شعبه

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان

56

شمارهی تلفن

شمارهی نمابر

کد سوئیفت

تبریز

9601

0411-3373800

0411-3365160

SABCIRTH9TA

استان

شعبه

کد شعبه

ولیعصر تبریز

9602

0411-3322409

0411-3319864

SABCIRTH9VT

البرز

جهانشهر کرج

901

026-34466116

 17شهریور تبریز

9603

0411-5573671

0411-5573673

********

میدان توحید کرج

902

026-32206470

026-32254862

استاد شهریار تبریز

9604

0411-3293263

0411-3293260

SABCIRTH9TS

بورس کرج

903

026-32770195

026-32770196

********

بازار تبریز

9605

0411-5244656

0411-5242623

SABCIRTH9BT

مهرشهر کرج

905

026-33417907

026-33417908

********

میدان معلم تبریز

9606

0411-3297401

0411-3310712

********

ایالم

ایالم

9261

0841-3333173

0841-3333152

********

ارومیه

9621

0441-2243669

0441-2240392

SABCIRTH9OR

بوشهر

بوشهر

9141

0771-5562319

0771-5562325

SABCIRTH9BR

خیابان سرداران ارومیه

9622

0441-2250522

0441-2227846

SABCIRTH9SO

خراسان شمالی

بجنورد

9321

0584-2244320

0584-2247348

********

اردبیل

9641

0451-2252601

0451-2253501

SABCIRTH9AR

خراسان رضوی

مشهد

9301

0511-8444460

0511-8443914

SABCIRTH9MA

شریعتی اردبیل

9642

0451-2254091

0451-2254099

********

مدرس مشهد

9302

0511-2283802

0511-2241046

SABCIRTH9MM

اصفهان

803

0311-2230424

0311-2230428

SABCIRTH9ES

سجاد مشهد

9303

0511-7648208

0511-7674046

SABCIRTH9SM

زایندهرود

9521

0311-6282572

0311-6269409

SABCIRTH9ZE

بلوار فرامرز عباسی مشهد

9304

0511-6097892

0511-6097895

********

چهارباغ باال

9522

0311-6291325

0311-6291329

SABCIRTH9CH

بلوار هاشمیهی مشهد

9305

0511-8834844

0511-8841529

********

خیابان حافظ اصفهان

9523

0311-2209476

0311-2237426

********

نیشابور

9316

0551-3349413

0551-3349416

********

خانه اصفهان

9524

0311-4412271

0311-4413688

********

بیرجند

9341

0561-4445065

0561-4446707

********

خراسان جنوبی

شمارهی تلفن

شمارهی نمابر

کد سوئیفت

026-34481445

SABCIRTH9JK
SABCIRTH8KJ

57

شبکهی شعب شهرستان

شبکهی سراسری شعب بانک سامان /شبکهی شعب شهرستان

استان

شعبه

کد شعبه

اهواز

9701

0611-3920523

امانیه اهواز

9703

0611-3332416

0611-3332381

منطقهی آزاد اروند

9851

0631-2232650

0631-2232653

********

چهارمحال بختیاری

شهرکرد

9571

0381-2277583

0381-2277580

SABCIRTH8SK

کرمانشاه

زنجان

زنجان

9681

0241-3220654

0241-3227733

SABCIRTH9ZA

سعدی شمالی زنجان

9682

0241-5268665

0241-5268681

********

سمنان

9451

0231-3320289

0231-3320476

********

سیستان و بلوچستان زاهدان

خوزستان

0611-3920745

SABCIRTH9AH
********

شعبه

کد شعبه

کرمانشاه

9241

0831-7259959

کهکیلویه و بویراحمد یاسوج

9251

0741-2235348

0741-2235375

گرگان

9441

0171-2369001

0171-2269012

SABCIRTH9GO

گنبد کاووس

9442

0172-2240612

0172-2240624

********

9131

0541-3260178

0541-3263282

SABCIRTH9ZN

گیالن

رشت

9401

0131-7224710

0131-7224713

SABCIRTH9RA

منطقهی آزاد چابهار

9841

0545-4442518

0545-4442517

********

لرستان

خرمآباد
ّ

9281

0661-2235590

0661-2235591

********

شیراز

9101

0711-2319521

0711-2319513

SABCIRTH9SH

مازندران

ساری

9402

0151-3259762

0151-3259761

SABCIRTH9SY

فلکهی گازـ جامجم (شیراز)

9102

0711-2262852

0711-2274834

SABCIRTH9FS

بابل

9421

0111-2197141

0111-2197148

SABCIRTH9BL

قصردشت شیراز

9103

0711-6279180

0711-6279216

SABCIRTH9GS

تنکابن

9422

0192-4210261

0192-4210274

********

بلوار میرزای شیرازی

9104

0711-6254046

0711-6239093

SABCIRTH9MI

آمل

9431

0121-2296421

0121-2296435

SABCIRTH9AM

بازار وکیل شیراز

9105

0711-2233835

0711-2233834

SABCIRTH9VS

مرکزی

اراک

9561

0861-2214404

0861-2225957

SABCIRTH9AK

ستارخان شیراز

9106

0711-6263165

0711-6263329

********

هرمزگان

بندرعباس

9121

0761-2235302

0761-2235330

SABCIRTH9BS

قزوین

قزوین

9201

0281-3357305

0281-3358095

SABCITH9GH

بلوار امام خمینی بندرعباس

9122

0761-4617734

0761-6684932

********

قم

قم

9001

0251-2940601

0251-2916616

SABCIRTH9QO

منطقهی آزاد کیش

9801

0764-4452493

0764-4452259

SABCIRTH9KI

فلکهی جهاد قم

9002

0251-7708841

0251-7705949

********

منطقهی آزاد قشم

9821

0763-5242640

0763-5242650

SABCIRTH9QM

کردستان

سنندج

9271

0871-3245431

0871-3245426

SABCIRTH9SN

همدان

9221

0811-8213290

0811-8213289

SABCIRTH9HA

کرمان

کرمان

9501

0341-2233386

0341-2267960

SABCIRTH9KE

خواجه رشید همدان

9222

0811-2527318

0811-2527338

********

میدان کوثر کرمان

9502

0341-2476761

0341-2476765

********

یزد

9541

0351-6221691

0351-6269525

SABCIRTH9YZ

رفسنجان

9511

0391-3222106

0391-3222101

********

بلوار جمهوری اسالمی یزد

9542

0351-5248203

0351-5248206

SABCIRTH9JY

سمنان

فارس

58

شمارهی تلفن

شمارهی نمابر

کد سوئیفت

استان

گلستان

همدان
یزد

شمارهی تلفن

شمارهی نمابر

کد سوئیفت

0831-7259971

SABCIRTH9KM
********

59

بانک سامان ،بانک هوشمند
w w w. s b 2 4 . c o m
info@sb24.com
مرکز سامان ارتباط021-6422 :

