شركت :بانک سامان

نماد:

سامان

شماره اطلعیه 490544 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1396/12/29حسابرسی شده)

كد صنعت651956 :
سال مالی منتهی به1396/12/29 :

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سرمایه ثبت شده 8,000,000 :میلیون ریال
سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی صاحبان سهام

بانک سامان

گزارش نسبت به صورت های مالی
بند مقدمه
-1 .1صورتهاي مالي تلفيقي گروه و بانک سامان (شرکت سهامي عام) ،شامل ترازنامه¬ها به تاريخ  29اسفند ماه  1396و صورتهاي سود و زيان ،سود و زيان جامع ،جريان وجوه نقد ،عملکرد سپردههاي سرمايهگذاري و تغييرات در حقوق
صاحبان سهام گروه و بانک براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي  1تا  65توسط اين مؤسسه ،حسابرسي شده است.
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی
 -2 .2مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري ،با هيأت مديره بانک است .اين مسئوليت شامل طراحي ،اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونهاي که اين صورتها ،عاري از
تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
بند مسئولیت حسابرس
-3 .3مسئوليت اين مؤسسه ،اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است .استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را به
گونهاي برنامهريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي ،اطمينان معقول کسب شود.
حسابـرسي شامل اجراي روش هايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلعات افشاء شده در صورتهاي مالي است .انتخاب روش هاي حسابرسي ،به قضاوت حسابرس ،از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب
يا اشتباه در صورتهاي مالي ،بستگي دارد .براي ارزيابي اين خطرها ،کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترل هاي
داخلي واحد تجاري ،بررسي ميشود .حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويههاي حسابداري استفادهشده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است .اين مؤسسه
اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ،براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورت¬هاي مالي کافي و مناسب است .همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد ،ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني ،موارد لزم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني
مقرر در اصلحيه قانون تجارت ،مفاد اساسنامه بانک و قوانين و مقررات ناظر بر فعاليتهاي بانکي را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
مبانی اظهار نظر مشروط

 1از 23

شركت :بانک سامان

نماد:

سامان

شماره اطلعیه 490544 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1396/12/29حسابرسی شده)

كد صنعت651956 :
سال مالی منتهی به1396/12/29 :

سرمایه ثبت شده 8,000,000 :میلیون ریال
سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

-4 .4وضع تسهيلت اعطايي و مطالبات از اشخاص و چگونگي محاسبه سود و کارمزد متعلقه و ذخاير پيش بيني شده در بخشنامه بانک مرکزي جمهوري اسلمي ايران در يادداشتهاي  8-7 ،8-6 ،8-4و  11صورتهاي مالي توضيح داده شده
است .در اينخصوص ،ضمن آنکه الزامات دستورالعمل "طبقهبندي داراييهاي موسسات اعتباري و نحوه محاسبه ذخاير مطالبات مشکوک الوصول مصوب شوراي پول و اعتبار" و بخشنامههاي مربوط در طبقهبندي مطالبات بهطور کامل رعايت
نگرديده ،تسهيلت معوق عمدتا بدون وصول وجه و از طريق فرآيند استمهال يا تمديد به عنوان تسهيلت جاري شناسايي و سود متعلقه آن در حسابها منعکس شده است .با اين ترتيب و در شرايط وجود ضعفهاي کنترلي در سيستم محاسبه ذخيره
مطالبات مشکوکالوصول ،از جمله در زمينه ارزيابي وثايق در مقاطع زماني مختلف ،تعيين ميزان ذخيره مورد لزوم براي اين موسسه مقدور نشده است.
-5 .5وضع انعکاس سرمايه¬گذاري جاري در ساير سهام و شناسايي سود حاصل از افزايش ارزش سهام مذکور به ترتيب در يادداشت¬هاي  12و  35-3صورت¬هاي مالي مندرج است .از آن جايي که نحوه عمل بانک در تغيير طبقه و
ارزش¬گذاري سهام منطبق بر استانداردهاي حسابداري نبوده و با عنايت به درصد مالکيت سهام اعمال روش ارزش ويژه نسبت به بهاي دفتري آن در تهيه صورت¬هاي مالي تلفيقي ،ضرورت داشت ،انجام تعديلت مورد لزوم موجب افزايش زيان
انباشته و کاهش سرمايه¬گذاري¬هاي مندرج در ترازنامه تلفيقي به مبلغ  4.172ميليارد ر مي¬گردد.
-6 .6با توجه به اين که به موجب مندرجات يادداشت  26صورتهاي مالي ،ماليات عملکرد سالهاي  1384تا  1393و  1395بانک به مرحله قطعي رسيده ،ضروري بود مبلغ  1.264ميليارد ر تفاوت ماليات سالهاي مذکور به حساب تعديلت
سنواتي منظور شده و از طرف ديگر مانده پيش پرداخت ماليات به مبلغ  914ميليارد ر از سرفصل ساير داراييها حذف شده و ماليات پرداختني به مبلغ  350ميليارد ر در سرفصل ذخيره ماليات عملکرد منعکس ميگرديد .مضافا با توجه به
ماليات تشخيص شده براي عملکرد سال¬  1394و روند رسيدگي مراجع مالياتي ،ايجاد ذخيره براي پوشش تفاوت ماليات سال¬ مذکور حداقل به مبلغ  586ميليارد ر ضروري مي¬باشد.
-7 .7حساب¬هاي ارزي بانک در تاريخ ترازنامه با لحاظ داشتن آثار ناشي از تغييرات نرخ ارز در ابتداي سال  1397تسعير شده و عمل رويه مندرج در يادداشت  8-10صورت¬هاي مالي رعايت نشده است .در صورت اعمال تعديلت مورد لزوم
خالص دارايي¬هاي ارزي و ساير درآمدها معادل  880ميليارد ر کاهش خواهد يافت.
-8 .8ارايه صورت عملکرد سپرده¬هاي سرمايه¬گذاري و صورت تغييرات در حقوق صاحبان سهام به عنوان يکي از صورتهاي مالي اساسي که بر اساس دستورالعمل بانک مرکزي انجام شده و نيز ارايه صورت جريان وجوه نقد در سه طبقه
فعاليت ،در استانداردهاي حسابداري لزم¬الجرا پيش بيني نشده است.
-9 .9حساب¬هاي دريافتني (يادداشتهاي  15-2و  14-2صورتهاي مالي) در تاريخ ترازنامه از جمله مشتمل بر مطالبات ناشي از انعقاد قرارداد¬هاي فروش املک (شرکت¬هاي بهناد بنا و تامين آتيه کارکنان سامان) و سهام (آتيه انديشان سپهر
شرق) در سال¬هاي اخير مي¬باشد .از آنجايي که مطالبات ناشي از قراردادهاي فروش منعقده در سال مالي قبل در روال پيشبيني شده در آن وصول نگرديده و مضافا مستنداتي دال بر ايفاي تعهدات توسط اشخاص فوق ،که به نحوي در زمره
اشخاص وابسته شرکت اصلي قرار مي¬گيرند ،در روال پيش بيني شده در قرارداد ،در اختيار اين موسسه قرار نگرفته ،اظهار نظر در خصوص آثار احتمالي ناشي از مراتب فوق بر صورت¬هاي مالي مورد رسيدگي و اقلم مقايسه¬اي آن براي اين
موسسه در شرايط فعلي مقدور نمي¬باشد.
-10 .10حساب¬هاي دريافتني در تاريخ ترازنامه از جمله مشتمل بر  3.668ميليارد ر متشکل از مانده مطالبات مرتبط با فروش يک باب ملک (يادداشت  15-2صورت¬هاي مالي) و انتقال مانده تسهيلت دريافتي ساير اشخاص به شرکتهاي
گروه (يادداشت  14-2صورت¬هاي مالي) بوده ،که علي¬رغم اقدامات صورت گرفته ،وضعيت قطعي چگونگي تسويه آن مشخص نگرديده و مستندات مرتبط با آن و نحوه تسويه مطالبات انتقالي در اختياراين موسسه قرار نگرفته لذا زمينه تعيين
تعديلت احتمالي مرتبط با آن فراهم نمي¬باشد.

 2از 23

شركت :بانک سامان

نماد:

سامان

شماره اطلعیه 490544 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1396/12/29حسابرسی شده)

كد صنعت651956 :
سال مالی منتهی به1396/12/29 :

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سرمایه ثبت شده 8,000,000 :میلیون ریال
سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

-11 .11به شرح يادداشت  10-2-1صورت¬هاي مالي مطالبات از بانک مرکزي شامل  7.095ميليارد ر پيش خريد ارز در سال¬هاي  1390و  1391بوده که علي¬رغم اقدامات صورت گرفته ،از جمله انجام حسابرسي ويژه ،وضعيت نهايي
چگونگي تسويه آن هنوز مشخص نشده است .توضيح اين که در ارتباط با تفاوت نرخ ارز اعتبارات اسنادي گشايش يافته در سالهاي مذکور مبلغ  2.810ميليارد ر از مشتريان دريافت شده که تحت عنوان بدهي به بانکها و موسسات اعتباري (
يادداشت  22صورت¬هاي مالي) منعکس مي¬باشد .علوه بر اين به موجب مکاتبات بانک مرکزي تعلق مبلغ  2.833ميليارد ر جريمه تحت عنوان برداشت شبانه مطالبه شده که از بابت آن ثبتي در حساب¬ها به عمل نيامده است .با توجه به اين
که پاسخ تاييديه درخواستي از بانک مرکزي در اين خصوص به اين موسسه واصل نشده است لذا از هرگونه آثار احتمالي ناشي از چگونگي تسويه حساب¬هاي فوق ،از جمله تعلق سود و کارمزد نسبت به حسابهاي فيمابين ،بر صورت¬هاي مالي
مورد گزارش و اقلم مقايسه¬اي آن اطلعي در دست نمي¬باشد.
 -12 .12اسناد مالکيت بخشي از اموال غير منقول و بخشي از وثايق تمليکي تا تاريخ تهيه اين گزارش انتقال نيافته و در خصوص نحوه بهرهبرداري از وثايق تمليکي در اختيار ،وضعيت حل و فصل معارضين ،مخارج ساخت و تکميل و برنامه
زمانبندي فروش آن اطلعات مورد لزوم در اختيار اين موسسه قرار داده نشده است .تعيين آثار احتمالي ناشي از موارد فوق بر اقلم صورتهاي مالي در شرايط فعلي مقدور نميباشد.
اظهار نظر مشروط
 -13 .13به نظر اين موسسه به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي  4تا  8و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي  9تا  ،12صورت¬هاي مالي ياد شده در بال ،وضعيت مالي گروه و بانک سامان (شرکت سهامي عام) را در
تاريخ  29اسفند ماه  1396و عملکرد مالي و جريان¬هاي نقدي گروه و بانک سامان (شرکت سهامي عام) را براي سال مالي منتهي به تاريخ مذکور از تمام جنبه¬هاي با اهميت ،طبق استانداردهاي حسابداري ،به نحو مطلوب نشان مي¬دهد.
تاكید بر مطالب خاص
-14 .14به شرح يادداشت  10-3-1صورتهاي مالي ،اگرچه اقدامات مرتبط با وصول مبلغ  1.570ميليارد ر مطالبات از بانک پاسارگاد بابت خريد تسهيلت دين بانک¬ها صورت گرفته ،ليکن منجر به نتيجه قطعي نگرديده است.
-15 .15به موجـب برگ مطالبه مالـيات موضوع بندهاي (ب) و (پ) ماده  17قانون رفع موانع توليد رقابت¬پذير (يادداشت  26-2-1صورتهاي مالي) مبلغ  781ميليارد ر بابت ماليات پيش¬بيني شده در ماده مذکور براي عملکرد سال 1395
مطالبه شده که با اعتراض شرکت در جريان رسيدگي هيات¬هاي حل اختلف قرار گرفته است .ضمنا براي سال  1396نيز گزارش مربوط به ارايه اطلعات پيش¬بيني شده در ماده مذکور توسط بانک ارايه نشده است.
 -16 .16به شرح مندرجات ياداداشت  21-2-3صورت¬هاي مالي ،وثايق تمليکي در برابر خطرات احتمالي از پوشش بيمه¬اي کافي برخوردار نمي¬باشد .ضمنا پوشش بيمه¬اي موجودي کال (يادداشت  17-1صورت¬هاي مالي) کافي نبوده
است.
-17 .17اطلعات مربوط به اهم ريسکهاي موجود در صنعت بانکداري و تشريح وضعيت بانک از نظر ساختار ،شيوههاي مديريت ريسک و تحليل آن ،مندرج در يادداشت توضيحي  59صورتهاي مالي ،در نبود استانداردهاي مشخص ،تنها بر پايه
تفسير بانک از نحوه محاسبه آن ريسکها ارائه شده است.
سایر بندهای توضیحی

 3از 23

شركت :بانک سامان

نماد:

سامان

كد صنعت651956 :

شماره اطلعیه 490544 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1396/12/29حسابرسی شده)

سال مالی منتهی به1396/12/29 :

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سرمایه ثبت شده 8,000,000 :میلیون ریال
سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

-18 .18مسئوليت "ساير اطلعات" با هيات مديره بانک است" .ساير اطلعات" شامل اطلعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است .اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي ،دربرگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلعات" نيست و
نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نميشود .در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي ،مسئوليت اين موسسه ،مطالعه "ساير اطلعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با ساير اطلعات کسب شده در فرآيند
حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است .در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلعات" وجود دارد ،بايد اين موضوع را گزارش کند .در اين خصوص ،موارد مندرج در بندهاي  4الي  12موثر بر "ساير
اطلعات" بوده که به نحو مطلوب در گزارش مزبور اصلح نشده است" .ساير اطلعات" ارائه شده مربوط به شرکت اصلي مي¬باشد.
گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

 4از 23

شركت :بانک سامان

نماد:

سامان

شماره اطلعیه 490544 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1396/12/29حسابرسی شده)

كد صنعت651956 :
سال مالی منتهی به1396/12/29 :

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سرمایه ثبت شده 8,000,000 :میلیون ریال
سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

-19 .19موارد عدم رعايت برخي از مواد قوانين پولي و بانکي ،بخشنامه¬هاي ناظر بر عمليات بانکي و مصوبات
لزم¬الجرا در سيستم بانکي طي سال مالي مورد گزارش توسط اين موسسه طي نامه جداگانه¬اي به بانک مرکزي جمهوري اسلمي ايران اعلم گرديده است.
 -20 .20به شرح يادداشت  59-7-3صـورتهاي مالي ،نسبت کفايت سرمـايه بانـک کمتر از حد نصاب مقرر بانک مرکزي ج.ا.ا ( 8درصد) ميباشد که با در نظر گرفتن مندرجات بندهاي اين گزارش کاهش خواهد يافت .همچنين محاسبات نسبت
کفايت سرمايه بر اساس دستورالعمل مورخ  17/4/1396صورت نپذيرفته است.
-21 .21موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه بانک به شرح زير ميباشد:
قانون تجارتاساسنامه
انتخاب اعضاي هيات مديره پس از خاتمه دوره تصدي10765
تکميل تعداد اعضاي هيأت مديره 10766و 67
ارايه صورتهاي مالي ظرف مدت  3ماه پس از پايان سال مالي به حسابرس و بازرس قانوني105-
تقسيم حداقل  10درصد از سود ويژه سال 139590110
پرداخت سود ظرف مدت  4ماه (در خصوص سود سنوات قبل) از زمان تصويب111-
تشکيل مجمع عمومي ظرف مهلت مقرر در اساسنامه 89و 13831
رعايت سقف مجاز تملک سهام بانک7-
رعايت نسبت کفايت سرمايه 115-و 116
-22 .22معاملت مندرج در يادداشت  61-3صورتهاي مالي ،به عنوان کليه معاملت مشمول ماده  129اصلحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هئيت مديره بانک به اطلع اين موسسه رسيده ،مورد بررسي قرار
گرفته است .معاملت مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري صورت پذيرفته است .مضافا با در نظر داشتن شرايط خاص حاکم بر معاملت با اشخاص
وابسته بررسي مراتب امر در جلسه مجمع عمومي صاحبان سهام و اتخاذ تصميم مورد لزوم ضرورت دارد.
-23 .23گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي بانک ،موضوع ماده  232اصلحيه قانون تجارت ،که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده ،مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است .با توجه به
رسيدگيهاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي  4الي  12فوق ،نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده ازجانب هيات مديره باشد ،جلب نشده
است.
 -24 .24صورت ريز محاسبات مربوط به تفاوت سود قطعي و عليالحساب سپردههاي سرمايهگذاري که در صورت عملکرد سپردههاي سرمايهگذاري افشاء گرديده ،در انطباق با مفاد بخشنامه  126331مورخ  19/12/1387و نامه شماره
 5از 23

شركت :بانک سامان

نماد:

سامان

شماره اطلعیه 490544 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1396/12/29حسابرسی شده)

كد صنعت651956 :
سال مالی منتهی به1396/12/29 :

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سرمایه ثبت شده 8,000,000 :میلیون ریال
سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

 69383/94مورخ  20/04/1394بانک مرکزي مورد رسيدگي موسسه قرار گرفته است .در اين خصوص ،به موضوعي حاکي از عدم رعايت بخشنامه مذکور برخورد نشده است .مازاد سود پرداختي به سپردهگذاران مبلغ  235ميليارد ر ميباشد.
 -25 .25حق عضويت سالنه در صندوق ضمانت سپردهها بر اساس مفاد اصلحيه آيين نامه ميزان و نحوه دريافت حق عضويت در صندوق ضمانت سپردهها (موضوع بخشنامه شماره  96/68469مورخ  7خردادماه  1396در خصوص تصويب
نامه شماره /22196ت  53725هــ مورخ  30ارديبهشت ماه  1396هيأت محترم وزيران) جهت عملکرد سنوات قبل تا پايان سال مالي  1395پرداخت گرديده و براي سال  1396محاسبه و پرداخت نگرديده است.
 -26 .26مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلعات شرکت¬هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير رعايت نشده است:
مفاد بند¬  1ماده  7در خصوص انتشار صورت¬هاي مالي سالنه حسابرسي شده شرکت اصلي و تلفيقي گروه.مفاد بند¬  2ماده  7در خصوص ارائه گزارش هيات مديره به مجمع و اظهار نظر حسابرس در مورد آن ،حداقل 10روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي و حداکثر  4ماه پس از پايان سال مالي.مفاد ماده  10در خصوص ارائه صورتجلسه مجامع عمومي و فوق العاده حداکثر ظرف 10روز به مرجع ثبت شرکت¬ها.مفاد بند  3ماده  7درخصوص افشاي صورتهاي مالي ميان دوره اي  6 ،3و  9ماهه حسابرسي نشده حداکثر  30روز پس از پايان مقاطع سه ماهه.مفاد بند  4ماده  7درخصوص افشاي صورتهاي مالي  6ماهه حسابرسي شده حداکثر  75روز بعد از پايان دوره مالي  6ماهه.مفاد ماده  9درخصوص افشاي فوري تصميمات مجمع عمومي.مفاد ابلغيه شماره /021/440ب 96/مورخ  24تيرماه  1396درخصوص ارائه صورتهاي مالي مبتني بر استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي ( )IFRSحداکثر ظرف مدت  6ماه پس از تاريخ انتشار صورتهاي مالي حسابرسي شده. -27 .27کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي بانک در تاريخ  29اسفندماه  1396طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است .بر اساس بررسيهاي انجام شده و با توجه به محدوديتهاي ذاتي کنترلهاي داخلي ،به استثناي
عدم انجام وظايف کميته حسابرسي مطابق با منشور مصوب ،عدم استقرار سيستم نرمافزاري براي بخشهايي از عمليات بانکي نظير اعتبارات اسنادي و همچنين نارسايي سيستم مکانيزه استقرار يافته در عدم امکان گزارشگري از عناصر مهم عمليات
بانکي مانند وثايق تسهيلت ،اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي ،طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار ،برخورد نکرده
است.
 -28 .28موارد عدم رعايت قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور در سال مالي مورد گزارش به شرح زير ميباشد:
آئيننامه اجرايي بند"پ" ماده  17در مورد تهيه فهرست اموال مازاد و ارائه آن به بانک مرکزي پس از تاييد حسابرس رعايت نگرديده بر اين اساس اعمال کنترل در خصوص رعايت بندهاي "الف" و "ب" ماده  16نيز ميسر نگرديده است.مفاد ماده  3آئيننامه اجرايي جزء "ب" تبصره يک بند "ت" ماده  17در خصوص ارسال فهرست اموال تمليکي به بانک مرکزي جمهوري اسلمي ايران در مقاطع سه ماهه.مفاد دستورالعمل اجرايي ماده  21مبني بر افتتاح حساب ويژه بنا به درخواست واحد تسهيلت گيرنده.مفاد ماده  47مبني بر اعطاي تسهيلت کشاورزي به ميزان تعيين شده از سوي بانک مرکزي. -29 .29در اجراي مفاد ماده  33دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ،رعايت مفاد قانون مزبور و آئيننامهها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط ،در چارچوب چکليستهاي ابلغي مرجع ذيربط و استانداردهاي
 6از 23

شركت :بانک سامان

نماد:

شماره اطلعیه 490544 :

سامان

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1396/12/29حسابرسی شده)

كد صنعت651956 :
سال مالی منتهی به1396/12/29 :

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سرمایه ثبت شده 8,000,000 :میلیون ریال
سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

حسابرسي ،توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است .در اين خصوص نظر اين مؤسسه در محدوده رسيدگيهاي انجام شده ،به استثناي "طبقه بندي مشتريان بر حسب ريسک" و "برخي مصاديق عدم رعايت در شرکتهاي تابعه" ،به موارد با
اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد ،جلب نگرديده است.
تاریخ تهیه گزارش

05مهر1397
موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود

امضا كننده

سمت
شریک موسسه آزمون پرداز ایران مشهود

محمود بابائی رهنی

مدیر موسسه آزمون پرداز ایران مشهود

عباس وفادار

 7از 23

شماره عضویت

زمان
16:28:28 1397/09/07

800874

16:30:27 1397/09/07

شركت :بانک سامان

نماد:

شماره اطلعیه 490544 :

سامان

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1396/12/29حسابرسی شده)
ترازنامه تلفیقی

دارایی های جاری

در تاریخ 1396/12/29

كد صنعت651956 :
سال مالی منتهی به1396/12/29 :

در تاریخ 1395/12/30

درصد تغییر

شرح

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سرمایه ثبت شده 8,000,000 :میلیون ریال
سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

در تاریخ  1396/12/29در تاریخ  1395/12/30درصد تغییر

بدهی ها

3,820,183

3,072,392

24

بدهی به بانک مركزی و صندوق توسعه
ملی

4,684,198

3,932,347

19

مطالبات از بانکهای مركزی

38,837,232

32,734,997

19

بدهی به بانکها و سایر موسسات
اعتباری

4,537,623

6,100,428

)(26

مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری

32,098,383

28,660,382

12

سپردههای دیداری و مشابه

14,870,611

12,318,337

21

مطالبات از دولت

0

0

--

سپردههای پسانداز و مشابه

8,604,666

1,907,524

351

تسهیلت اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی به
غیر از بانکها

0

0

--

سپردههای سرمایهگذاری مدتدار

251,011,213

211,790,503

19

تسهیلت اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی به
غیر از بانکها

137,341,385

127,532,286

8

سایر سپردهها

2,979,925

2,844,840

5

سرمایهگذاری در سهام و سایر اوراق بهادار

13,320,101

2,844,959

368

مالیات پرداختنی

145,726

163,786

)(11

سایر حسابها و اسناد دریافتنی

42,377,818

25,812,789

64

سود سهام پرداختنی

26,316

62,283

)(58

0

0

--

ذخایر

3,568,828

2,590,920

38

2,181,127

4,296,212

)(49

ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان

724,836

563,793

29

51,103

45,718

12

بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری
شده برای فروش

0

0

--

3,668,807

4,142,138

)(11

سایر بدهیها

8,717,446

5,886,037

48

0

0

--

جمع بدهیها

299,871,388

248,160,798

21

35,617,176

28,497,410

25

حقوق صاحبان سهام

موجودی نقد

سرمایهگذاری در املک
داراییهای نامشهود
سرقفلی
داراییهای ثابت مشهود
داراییهای نگهداری شده برای فروش
سایر داراییها

سرمایه

 8از 23

-8,000,000

8,000,000

0

سهام شركت اصلی در مالکیت شركت
های فرعی

)(9

)(9

0

افزایش )كاهش( سرمایه در جریان

0

0

--

صرف )كسر( سهام

0

0

--

سهام خزانه

0

0

--

شركت :بانک سامان

نماد:

سامان

شماره اطلعیه 490544 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1396/12/29حسابرسی شده)

كد صنعت651956 :
سال مالی منتهی به1396/12/29 :
اندوخته قانونی

1,732,402

سایر اندوختهها

0

0

--

مازاد تجدید ارزیابی داراییهای
نگهداری شده برای فروش

0

0

--

614,971

1,507,148

)(59

تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد
پول گزارشگری

0

0

--

اندوخته تسعیر ارز داراییها و
بدهیهای شركتهای دولتی

0

0

--

سود )زیان( انباشته

)(1,072,741

)(1,791,695

)(40

جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان
سهام شركت اصلی

9,274,623

9,293,505

0

167,304

184,980

)(10

9,441,927

9,478,485

0

309,313,315

257,639,283

20

جمع حقوق صاحبان سهام
جمع داراییها

309,313,315

 9از 23

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال
1,578,061

سهم اقلیت
257,639,283

سرمایه ثبت شده 8,000,000 :میلیون ریال

10

مازاد تجدید ارزیابی داراییها

20

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام

شركت :بانک سامان

نماد:

سامان

شماره اطلعیه 490544 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1396/12/29حسابرسی شده)
صورت سود و زیان تلفیقی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سرمایه ثبت شده 8,000,000 :میلیون ریال

كد صنعت651956 :
سال مالی منتهی به1396/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

واقعی سال مالی
پیش بینی حسابرسی نشده سال مالی
درصد تغییر
منتهی به 1395/12/30
حسابرسی شده منتهی به 1395/12/30
حسابرسی شده منتهی به 1396/12/29

سود )زیان( خالص

--

درآمدها

--

درآمدهای مشاع

--

سود و وجه التزام تسهیلت اعطایی

17,876,457

21,757,394

)(18

سود )زیان( حاصل از سرمایهگذاریها و سپردهگذاریها

8,488,619

3,814,469

123

جمع درآمدهای مشاع

26,365,076

25,571,863

3

سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری

)(33,754,445

)(31,886,273

6

0

0

--

سهم سود سپردهگذاران

)(33,754,445

)(31,886,273

6

سهم بانک از درآمدهای مشاع

)(7,389,369

)(6,314,410

17

تفاوت سود قطعی و علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری

درآمدهای غیرمشاع
سود و وجه التزام فعالیتهای غیرمشاع

-621,841

879,878

)(29

درآمد كارمزد

1,663,679

1,343,369

24

نتیجه مبادلت ارزی

3,930,890

1,374,995

186

سایر درآمدها

100,601,392

64,068,629

57

جمع درآمدهای غیرمشاع

106,817,802

67,666,871

58

جمع درآمدها

99,428,433

61,352,461

62

هزینهها

--

هزینههای كاركنان

)(2,654,572

)(2,342,569

13

سایر هزینههای اجرایی

)(93,411,719

)(58,716,915

59

)(500,000

)(304,240

64

)(8,301

)(110,539

)(92

هزینه كارمزد

)(1,911,331

)(1,661,113

15

جمع هزینهها

)(98,485,923

)(63,135,376

56

سود )زیان( قبل از احتساب سهم گروه از سود شركتهای وابسته

942,510

)(1,782,915

--

سهم گروه از سود شركتهای وابسته

)(19,197

183,409

--

هزینه مطالبات مشکوکالوصول
هزینههای مالی

 10از 23

شركت :بانک سامان

نماد:

سامان

شماره اطلعیه 490544 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1396/12/29حسابرسی شده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سرمایه ثبت شده 8,000,000 :میلیون ریال

كد صنعت651956 :
سال مالی منتهی به1396/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

سود )زیان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

923,313

)(1,599,506

--

مالیات بر درآمد

)(100,395

)(266,255

)(62

سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

822,918

)(1,865,761

--

0

0

--

سود )زیان( خالص

822,918

)(1,865,761

--

سهم اقلیت از سود )زیان( خالص

35,393

48,872

)(28

سود )زیان( خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شركت اصلی

787,525

)(1,914,633

--

سود )زیان( عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی

سود )زیان( پایه هر سهم

--

سود )زیان( پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم

98

)(239

--

سود )زیان( پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده

0

0

--

سود )زیان( پایه هر سهم

98

)(239

--

سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم

--

سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم

98

)(239

--

سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده

0

0

--

سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم

98

)(239

--

گردش حساب سود )زیان( انباشته تلفیقی
سود )زیان( خالص

-822,918

)(1,865,761

--

)(1,746,074

56,775

--

0

91,952

--

)(1,746,074

148,727

--

0

0

--

38,008

0

--

)(1,708,066

148,727

--

0

0

--

سود قابل تخصیص

)(885,148

)(1,717,034

)(48

انتقال به اندوخته قانونی

)(154,341

)(29,040

431

انتقال به سایر اندوختهها

0

0

--

)(1,039,489

)(1,746,074

)(40

سود )زیان( انباشته ابتدای دوره
تعدیلت سنواتی
سود )زیان( انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
سود سهام مصوب
تغییرات سرمایه از محل سود )زیان( انباشته
سود )زیان( انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

سود )زیان( انباشته پایان دوره

 11از 23

شركت :بانک سامان

نماد:

سامان

شماره اطلعیه 490544 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1396/12/29حسابرسی شده)
سهم اقلیت از سود )زیان( انباشته
سود )زیان( انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شركت اصلی
سود )زیان( خالص هر سهم– ریال
سرمایه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سرمایه ثبت شده 8,000,000 :میلیون ریال

كد صنعت651956 :
سال مالی منتهی به1396/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

33,252

45,621

)(27

)(1,072,741

)(1,791,695

)(40

98

)(239

--

8,000,000

8,000,000

0
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شركت :بانک سامان

نماد:

سامان

شماره اطلعیه 490544 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1396/12/29حسابرسی شده)
صورت سود وزیان تلفیقی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سرمایه ثبت شده 8,000,000 :میلیون ریال

كد صنعت651956 :
سال مالی منتهی به1396/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

واقعی سال مالی

حسابرسی شده منتهی به 1396/12/29

حسابرسی شده منتهی به 1395/12/30

درصد تغییر

سود )زیان( خالص

--

درآمدها

--

درآمدهای مشاع

--

سود و وجه التزام تسهیلت اعطایی

17,876,457

21,757,394

)(18

سود )زیان( حاصل از سرمایهگذاریها و سپردهگذاریها

8,488,619

3,814,469

123

جمع درآمدهای مشاع

26,365,076

25,571,863

3

سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری

)(33,754,445

)(31,886,273

6

0

0

--

سهم سود سپردهگذاران

)(33,754,445

)(31,886,273

6

سهم بانک از درآمدهای مشاع

)(7,389,369

)(6,314,410

17

تفاوت سود قطعی و علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری

درآمدهای غیرمشاع

--

سود و وجه التزام فعالیتهای غیرمشاع

621,841

879,878

)(29

درآمد كارمزد

1,663,679

1,343,369

24

نتیجه مبادلت ارزی

3,930,890

1,374,995

186

سایر درآمدها

100,601,392

64,068,629

57

جمع درآمدهای غیرمشاع

106,817,802

67,666,871

58

جمع درآمدها

99,428,433

61,352,461

62

هزینهها

--

هزینههای كاركنان

)(2,654,572

)(2,342,569

13

سایر هزینههای اجرایی

)(93,411,719

)(58,716,915

59

)(500,000

)(304,240

64

)(8,301

)(110,539

)(92

هزینه كارمزد

)(1,911,331

)(1,661,113

15

جمع هزینهها

)(98,485,923

)(63,135,376

56

942,510

)(1,782,915

--

هزینه مطالبات مشکوکالوصول
هزینههای مالی

سود )زیان( قبل از احتساب سهم گروه از سود شركتهای وابسته
 13از 23

شركت :بانک سامان

نماد:

سامان

شماره اطلعیه 490544 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1396/12/29حسابرسی شده)

كد صنعت651956 :
سال مالی منتهی به1396/12/29 :

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سرمایه ثبت شده 8,000,000 :میلیون ریال
سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

سهم گروه از سود شركتهای وابسته

)(19,197

183,409

--

سود )زیان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

923,313

)(1,599,506

--

مالیات بر درآمد

)(100,395

)(266,255

)(62

سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

822,918

)(1,865,761

--

0

0

--

سود )زیان( خالص

822,918

)(1,865,761

--

سهم اقلیت از سود )زیان( خالص

35,393

48,872

)(28

سود )زیان( خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شركت اصلی

787,525

)(1,914,633

--

سود )زیان( عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی

سود )زیان( پایه هر سهم

--

سود )زیان( پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم

98

)(239

--

سود )زیان( پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده

0

0

--

سود )زیان( پایه هر سهم

98

)(239

--

سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم

--

سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم

98

)(239

--

سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده

0

0

--

سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم

98

)(239

--

گردش حساب سود )زیان( انباشته تلفیقی

--

سود )زیان( خالص

822,918

)(1,865,761

--

)(1,746,074

56,775

--

0

91,952

--

)(1,746,074

148,727

--

0

0

--

38,008

0

--

)(1,708,066

148,727

--

0

0

--

سود قابل تخصیص

)(885,148

)(1,717,034

)(48

انتقال به اندوخته قانونی

)(154,341

)(29,040

431

سود )زیان( انباشته ابتدای دوره
تعدیلت سنواتی
سود )زیان( انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
سود سهام مصوب
تغییرات سرمایه از محل سود )زیان( انباشته
سود )زیان( انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

 14از 23

شركت :بانک سامان

نماد:

سامان

شماره اطلعیه 490544 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1396/12/29حسابرسی شده)

كد صنعت651956 :
سال مالی منتهی به1396/12/29 :

انتقال به سایر اندوختهها
سود )زیان( انباشته پایان دوره
سهم اقلیت از سود )زیان( انباشته
سود )زیان( انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شركت اصلی
سود )زیان( خالص هر سهم– ریال
سرمایه
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کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سرمایه ثبت شده 8,000,000 :میلیون ریال
سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

0

0

--

)(1,039,489

)(1,746,074

)(40

33,252

45,621

)(27

)(1,072,741

)(1,791,695

)(40

98

)(239

--

8,000,000

8,000,000

0

شركت :بانک سامان

نماد:

سامان

شماره اطلعیه 490544 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1396/12/29حسابرسی شده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سرمایه ثبت شده 8,000,000 :میلیون ریال

كد صنعت651956 :
سال مالی منتهی به1396/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی
شرح

واقعی دوره  12ماهه حسابرسی شده
منتهی به 29/12/1396

واقعی دوره  12ماهه حسابرسی
شده منتهی به 30/12/1395

فعالیتهای عملیاتی
جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی  -عادی
جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی  -استثنایی
جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی

-1,326,353

)(21,089,734

--

0

0

--

1,326,353

)(21,089,734

--

بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
سود پرداختی بابت استقراض

درصد تغییر

-0

0

--

سود سهام پرداختی

)(165,666

)(137,422

21

جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی
بابت تأمین مالی

)(165,666

)(137,422

21

مالیات بر درآمد
مالیات بر درآمد پرداختی

-)(678,608

)(118,825

فعالیتهای سرمایه گذاری
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود

)(82
--

706,313

3,157,430

)(78

0

0

--

وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود

)(858,851

)(1,415,285

)(39

وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود

1,740,310

1,291,809

35

وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود

)(467,295

)(221,061

111

جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری

1,120,477

2,812,893

)(60

جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی

2,162,339

)(19,092,871

--

وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش

فعالیتهای تأمین مالی

--

وجوه حاصل از افزایش سرمایه شركت اصلی

0

0

--

وجوه حاصل از افزایش سرمایه شركتهای فرعی -سهم اقلیت

0

0

--
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شركت :بانک سامان

نماد:

سامان

شماره اطلعیه 490544 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1396/12/29حسابرسی شده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سرمایه ثبت شده 8,000,000 :میلیون ریال

كد صنعت651956 :
سال مالی منتهی به1396/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

وجوه دریافتی بابت فروش سهام شركت اصلی توسط شركت های فرعی /سهام
خزانه

0

0

--

وجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شركت اصلی توسط شركت های فرعی/سهام
خزانه

0

0

--

وجوه دریافتی حاصل از استقراض

15,905,367

66,825,000

)(76

بازپرداخت اصل استقراض

)(15,591,641

)(66,825,000

)(77

313,726

0

--

خالص افزایش )كاهش( در موجودی نقد

2,476,065

)(19,092,871

--

موجودی نقد در ابتدای دوره

31,701,765

50,716,772

)(37

تآثیر تغییرات نرخ ارز

2,415,655

77,864

3,002

موجودی نقد در پایان دوره

36,593,485

31,701,765

15

مبادلت غیرنقدی

18,374,645

13,545,707

36

جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی
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شركت :بانک سامان

نماد:

شماره اطلعیه 490544 :

سامان

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1396/12/29حسابرسی شده)
ترازنامه

دارایی های جاری
موجودی نقد

در تاریخ 1396/12/29

كد صنعت651956 :
سال مالی منتهی به1396/12/29 :

در تاریخ  1395/12/30درصد تغییر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سرمایه ثبت شده 8,000,000 :میلیون ریال
سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

در تاریخ  1396/12/29در تاریخ  1395/12/30درصد تغییر

شرح

بدهی ها

2,946,414

2,668,284

10

مطالبات از بانکهای مركزی

38,837,232

32,680,704

19

مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری

33,131,727

28,857,440

15

0

0

--

سپردههای پسانداز و مشابه

0

0

--

سپردههای سرمایهگذاری مدتدار

137,836,638

127,750,201

8

سایر سپردهها

13,435,948

2,777,794

384

مالیات پرداختنی

43,288,624

26,666,370

62

سود سهام پرداختنی

0

0

--

ذخایر

داراییهای نامشهود

2,216,341

4,301,189

)(48

ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان

داراییهای ثابت مشهود

2,972,625

3,613,037

)(18

0

0

--

بدهیهای مرتبط با داراییهای نگهداری
شده برای فروش
سایر بدهیها

35,673,223

28,719,884

24

مطالبات از دولت
تسهیلت اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی به غیر
از بانکها
تسهیلت اعطایی و مطالبات از اشخاص غیردولتی به
غیر از بانکها
سرمایهگذاری در سهام و سایر اوراق بهادار
سایر حسابها و اسناد دریافتنی
سرمایهگذاری در املک

داراییهای نگهداری شده برای فروش
سایر داراییها

ملی
بدهی به بانکها و سایر موسسات
اعتباری
سپردههای دیداری و مشابه

4,684,198

3,932,347

19

بدهی به بانک مركزی و صندوق توسعه

4,330,117

5,825,247

)(26

14,807,533

12,305,989

20

8,607,720

1,908,358

351

252,217,318

212,926,918

18

2,984,080

2,848,165

5

0

0

--

51,510

52,482

)(2

3,364,397

2,340,393

44

691,031

537,312

29

0

0

--

7,269,583

4,152,596

75

299,007,487

246,829,807

21

جمع بدهیها

حقوق صاحبان سهام

سرمایه
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-8,000,000

8,000,000

0

افزایش )كاهش( سرمایه در جریان

0

0

--

صرف )كسر( سهام

0

0

--

سهام خزانه

0

0

--

اندوخته قانونی

1,689,324

1,536,569

10

سایر اندوختهها

0

0

--

شركت :بانک سامان

نماد:

سامان

شماره اطلعیه 490544 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1396/12/29حسابرسی شده)

كد صنعت651956 :
سال مالی منتهی به1396/12/29 :

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سرمایه ثبت شده 8,000,000 :میلیون ریال
سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال
0

0

--

مازاد تجدید ارزیابی داراییهای
نگهداری شده برای فروش
مازاد تجدید ارزیابی داراییها

614,971

1,507,148

)(59

0

0

--

اندوخته تسعیر ارز داراییها و بدهیهای
شركتهای دولتی
سود )زیان( انباشته

0

0

--

1,026,990

161,379

536

جمع حقوق صاحبان سهام

11,331,285

11,205,096

1

جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام

310,338,772

258,034,903

20

تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد
پول گزارشگری

جمع داراییها

310,338,772

258,034,903

20
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شركت :بانک سامان

نماد:

سامان

شماره اطلعیه 490544 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1396/12/29حسابرسی شده)
صورت سود وزیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سرمایه ثبت شده 8,000,000 :میلیون ریال

كد صنعت651956 :
سال مالی منتهی به1396/12/29 :
واقعی سال مالی

حسابرسی شده منتهی به 1396/12/29

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال
حسابرسی شده منتهی به1395/12/30

درصد تغییر

سود )زیان( خالص

--

درآمدها

--

درآمدهای مشاع

--

سود و وجه التزام تسهیلت اعطایی

17,902,175

21,806,816

)(18

سود )زیان( حاصل از سرمایهگذاریها و سپردهگذاریها

8,912,108

6,615,990

35

جمع درآمدهای مشاع

26,814,283

28,422,806

)(6

سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری

)(33,822,475

)(31,947,914

6

0

0

--

سهم سود سپردهگذاران

)(33,822,475

)(31,947,914

6

سهم بانک از درآمدهای مشاع

)(7,008,192

)(3,525,108

99

تفاوت سود قطعی و علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری

--

درآمدهای غیرمشاع
604,177

865,649

)(30

سود و وجه التزام فعالیتهای غیرمشاع
درآمد كارمزد

1,640,633

1,329,184

23

نتیجه مبادلت ارزی

3,949,737

1,384,566

185

سایر درآمدها

9,955,090

6,206,558

60

جمع درآمدهای غیرمشاع

16,149,637

9,785,957

65

جمع درآمدها

9,141,445

6,260,849

46
--

هزینهها
هزینههای كاركنان

)(2,482,572

)(2,160,457

15

سایر هزینههای اجرایی

)(3,188,639

)(1,870,802

70

)(500,000

)(300,000

67

0

)(1,788

--

هزینه كارمزد

)(1,951,868

)(1,843,131

6

جمع هزینهها

)(8,123,079

)(6,176,178

32

سود )زیان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

1,018,366

84,671

1,103

0

0

--

هزینه مطالبات مشکوکالوصول
هزینههای مالی

مالیات بر درآمد
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شركت :بانک سامان

نماد:

سامان

شماره اطلعیه 490544 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1396/12/29حسابرسی شده)

كد صنعت651956 :
سال مالی منتهی به1396/12/29 :

سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم
سود )زیان( عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
سود )زیان( خالص

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سرمایه ثبت شده 8,000,000 :میلیون ریال
سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

1,018,366

84,671

1,103

0

0

--

1,018,366

84,671

1,103
--

سود )زیان( پایه هر سهم
سود )زیان( پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم
سود )زیان( پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
سود )زیان( پایه هر سهم

127

11

1,055

0

0

--

127

11

1,055
--

سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم
سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم
سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
سود )زیان( تقلیل یافته هر سهم

127

11

1,055

0

0

--

127

11

1,055
--

گردش حساب سود )زیان( انباشته
1,018,366

84,671

1,103

سود )زیان( خالص

161,379

89,409

80

0

0

--

161,379

89,409

80

سود سهام مصوب

0

0

--

تغییرات سرمایه از محل سود )زیان( انباشته

0

0

--

161,379

89,409

80

0

0

--

سود قابل تخصیص

1,179,745

174,080

578

انتقال به اندوخته قانونی

)(152,755

)(12,701

1,103

انتقال به سایر اندوختهها

0

0

--

1,026,990

161,379

536

127

11

1,055

8,000,000

8,000,000

0

سود )زیان( انباشته ابتدای دوره
تعدیلت سنواتی
سود )زیان( انباشته ابتدای دوره تعدیل شده

سود )زیان( انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
انتقال از سایر اقلم حقوق صاحبان سهام

سود )زیان( انباشته پایان دوره
سود )زیان( خالص هر سهم– ریال
سرمایه
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شركت :بانک سامان

نماد:

سامان

شماره اطلعیه 490544 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1396/12/29حسابرسی شده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سرمایه ثبت شده 8,000,000 :میلیون ریال

كد صنعت651956 :
سال مالی منتهی به1396/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد
شرح

واقعی دوره  12ماهه حسابرسی شده منتهی واقعی دوره  12ماهه حسابرسی شده منتهی به
30/12/1395
به 29/12/1396

فعالیتهای عملیاتی
جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی  -عادی
جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی  -استثنایی
جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی

-1,536,622

)(18,110,527

--

0

0

--

1,536,622

)(18,110,527

--

بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
سود پرداختی بابت استقراض

درصد تغییر

-0

0

--

سود سهام پرداختی

)(973

)(104,552

)(99

جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از بازده سرمایهگذاریها و سود پرداختی
بابت تأمین مالی

)(973

)(104,552

)(99

مالیات بر درآمد
مالیات بر درآمد پرداختی

-)(609,043

)(4,460

فعالیتهای سرمایه گذاری
وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود

)(99
--

704,742

401,372

76

0

0

--

وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود

)(670,897

)(597,696

12

وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نامشهود

1,740,325

1,104,053

58

وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای نامشهود

)(465,660

)(47,271

885

جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیتهای سرمایهگذاری

1,308,510

860,458

52

جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد قبل از فعالیتهای تأمین مالی

2,839,699

)(17,963,664

--

وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای نگهداری شده برای فروش

فعالیتهای تأمین مالی

--

وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه

0

0

--

وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه

0

0

--
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شركت :بانک سامان

نماد:

سامان

شماره اطلعیه 490544 :

اطلعات و صورتهای مالی 12ماهه منتهی به ( 1396/12/29حسابرسی شده)
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

سرمایه ثبت شده 8,000,000 :میلیون ریال

كد صنعت651956 :
سال مالی منتهی به1396/12/29 :

سرمایه ثبت نشده 0 :میلیون ریال

0

0

--

وجوه دریافتی حاصل از استقراض

7,500,000

66,825,000

)(89

بازپرداخت اصل استقراض

)(7,500,000

)(66,825,000

)(89

0

0

--

خالص افزایش )كاهش( در موجودی نقد

2,839,699

)(17,963,664

--

موجودی نقد در ابتدای دوره

31,494,714

49,362,166

)(36

تآثیر تغییرات نرخ ارز

2,414,664

96,212

2,410

موجودی نقد در پایان دوره

36,749,077

31,494,714

17

مبادلت غیرنقدی

18,374,645

13,545,707

36

جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیتهای تأمین مالی
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