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تجزیه و تحلیل 

صورت های مالی بانک



رئوس مطالب

 صورت هاي مقدمه و آشنايي با برخي از مفاهيم
((pptx.مالي
آشنايي با روند تهيه صورت هاي مالي بانك
تجزيه و تحليل ساختار مالي
 جوه و)مقايسه صورت هاي مالي بانك با ساير موسسات

(افتراق و تشابه
نرخ حاشيه سود
بررسي وضعيت و موقعيت بانك در دنيا و منطقه
كفايت سرمايه 3

صورت%20هاي%20مالي.pptx
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تاریخچه حسابداری

تعاریف حسابداری

قتصادیاواحدیکمالیفعالیت هایتلخیصوطبقه بندیثبت،فنازعبارتستحسابداری.1
.اعداداینبررسیازحاصلنتایجتفسیروپولبهسنجشقابلاعدادقالبدر

(عزیز نبوی)

.استتجارتمشترکزبانحسابداری.2

(یوجی ایجری)

حسابداری به عنوان سیستم اطالعاتی ، کنترلی و خدماتی .3

حسابداری دانش  جمع آوری ، پردازش و گزارش گری رویدادهای مالی .4

به لیستبازگشت
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معادله اصلی حسابداری

سرمایه+ بدهی = دارائی 

انواع صورت های مالی اساسی حسابداری

شاننمعینتاریخیکدرراموسسهیکمالیوضعیتکهاستگزارشی:ترازنامه•
.می دهد

فعالیت هایوعملکردنتیجهکهاستصورت حسابی:زیانوسودصورت حساب•
.می دهدنشانمعینمالیدورهیکبرایراموسسهیکمالی

ورودیجریان هایکهاستصورت حسابی:وجوه نقد(جریان)گردشصورت حساب•
.می دهدنشانمالیدوره ییکطیرانقدوجهخروجیو

به لیستبازگشت
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درآمدها وهزینه ها

صورتهایمالیاساسی

دارایی ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سرمایهترازنامه

صورت سود و زیان

صورت  سود و زیان جامع

جریان ورود و خروج وجوه نقدصورت جریان وجوه نقد
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:بدهی های جاری  :دارائی های جاری 

x x بستانکاران جاری x x صندوق بانک

x x بدهی های کوتاه مدت x x بدهکاران

x x جاری بدهی تسهیالت بلندمدت x x موجودی کاال

x x x جمع بدهی های جاری x x x جمع دارائی های جاری

:بدهی های  بلند مدت

x x مانده تسهیالت بلندمدت :دارائی های ثابت 

x x ذخیره بازنشستگی کارکنان x x زمین و ساختمان

x x x بلندمدتجمع بدهی های  x x وسائط نقلیه

x x x x جمع کل بدهی ها x x x جمع دارائی های ثابت

:حقوق صاحبان سهام x x x x جمع کل دارائی ها

x x سرمایه پرداخت شده

x x اندوخته قانونی

x x سود و زیان انباشته

x x x جمع حقوق صاحبان سهام

x x x x جمع کل بدهی ها و حقوق صاحبان 
سهام

ترازنامه واحدهای تولیدی و تجاری
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صورت سود و زیان واحدهای تولیدی وبازرگانی

11000 درآمد حاصل از ارائه خدمات/ فروش خالص 

:کسر می شود 

(6100) خدمات ارائه شده/ بهای تمام شده کاالی فروش رفته

4900 ناخالص( زیان)سود 

:کسر می شود 

(545) هزینه های فروش ، اداری و عمومی

604 و هزینه های عملیاتیسایردرآمدهاخالص 

59

4959 عملیاتی( زیان)سود 

:می شود ( کسر)اضافه

(459) هزینه های مالی

230 غیرعملیاتیخالص سایر درآمدها و هزینه های 

(229)

4730 قبل از مالیات( زیان)سود 

(1183) مالیات بر درآمد

3547 خالص( زیان)سود 
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سال دوم سال   اول    یادداشت  

ارقام به میلیون ریالفعالیت های عملیاتی

7000جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی                                                                           

بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی

200سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت                                                              

100سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت                                                                

2000سود سهام دریافتی                                                                                                             

(150)سود پرداختی بابت تسهیالت مالی                                                                                            

1500سود سهام پرداختی                                                                                                             

جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود

650پرداختی بابت تامین مالی                                                                                                      

مالیات بر درآمد

(2900(                                                                            )شامل پیش پرداخت مالیات بردرآمد)مالیات بر درآمد پرداختی

فعالیت های سرمایه گذاری

100وجوه حاصل از فروش سرمایه گذاری کوتاه مدت                                                                         

(100)وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری بلند مدت                                                                 

200وجوه پرداختی جهت خرید دارائی های نامشهود                                                                          

(1100)وجوه پرداختی جهت خرید دارائی های ثابت مشهود                                                                 

150وجوه حاصل از فروش دارائی های ثابت مشهود                                                                          

100خسارت دریافتی از بیمه                                                                         -وجوه نقدی غیر مترقبه

(1550)جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری                                                                      

2200جریان خالص ورود وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی                                                                         

فعالیت های تامین مالی

200وجوه حاصل از افزایش سرمایه                                                                                                   

100دریافت تسهیالت مالی                                                                                                          

(150)بازپرداخت اصل تسهیالت مالی دریافتی                                                                                     

150جریان خالص ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی                                                                        

3350خالص افزایش در وجه نقد                                                                                                       

30000مانده وجه نقد در آغاز سال                                                                                                    

33350مانده وجه نقد در پایان سال                                                                                                   

صورت جریان وجوه نقد واحدهای تولیدی و بازرگانی 
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............های مرکزیبدهی به بانک..........نقد

............ها و موسسات اعتباریبدهی به بانک..........مطالبات از دولت

...........داربدهی بانک بابت اعتبارات اسنادی و بروات مدت..........مطالبات از بانک ها و موسسات اعتباری

...........های دیداریسپرده...........مطالبات از دولت

..........های پس انداز و مشابهسپرده............تسهیالت اعطایی و مطالبات از بخش دولتی 

...........دارهای سرمایه گذاری مدتسپرده..........و مطالبات از بخش غیردولتیاعطاییتسهیالت 

...........هاسایر سپرده.........بدهكاران بابت اعتبارات اسنادي  و بروات مدتدار

..........هاذخایر و سایر بدهی........اوراق مشاركت و سایراوراق مشابه

.............هاجمع بدهی.........هاها و مشاركتسرمایه گذاري

...........سرمایه........ثابتهايدارایي

..........تفاوت ناشی از تغییر نرخ برابری ارز..........هاسایر دارائي

...........ها و بدهی های ارزی واحدهای خارج از کشورتفاوت ناشی ازتسعیر دارایی.......اقالم در راه

..........هااندوخته........هاجمع کل دارایی

...........انباشته(زیان)سود

......جمع حقوق صاحبان سهام

...........ها و حقوق صاحبان سهامجمع بدهی

ترازنامه بانک
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صورت سود وزیان بانک
:درآمد بانک از فعالیت های مشاع 

24000سود دریافتی از تسهیالت اعطائی و مشارکت ها و اوراق مشارکت                                           

9000وجه التزام دریافتی از محل تسهیالت اعطائی                                                                          

33000جمع سود مشاع                                                                                                                 

(18000)منافع سپرده گذاران                                                               : کسر میشود 

(             2610)سهم سود پرداختی به سپرده گذاران                                     ( مازاد)کسری

(     20610)علی الحساب سهم سود پرداختی به سپرده گذاران طی سال مالی                                      

12390سهم سود بانک                                                                                                                 

:درآمدهای غیر مشاع 

-حق الوکاله دریافتی                                                                                      

5600سود و جه التزام دریافتی                                                                             

3000کارمزد دریافتی                                                                                           

3200سایردرآمدها                                                                                               

11800جمع درآمد غیر مشاع                                                                                                     

24190جمع درآمد بانک                                                                                                             

:هزینه ها 
(3900(                                             )باستثنای سود سپرده گذاران)سود پرداختی 

(520)کارمزد پرداختی                                                                                        

(18200)هزینه کل                                                                                                  

(             896)سایر هزینه ها                                                                                           

(               23516)جمه هزینه ها                                                                                                                 

674سود قبل از کسر مالیات                                                                                                  

(                    169)مالیات                                                                                                                       

506سود پس از کسر مالیات
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صورت جریان وجوه نقد بانک

.....:های عملیاتیوجه نقد ناشی از فعالیت( خروجی)خالص جریان ورودی 

:بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی

..... سود سهام دریافتی

.....سودسهام پرداختی به سهامداران 

.....ها و سود پرداختی بابت تامین مالی  خالص جریان ورودی وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری

مالیات بردرآمد

.....مالیات بر درآمد پرداختی

فعالیت های سرمایه گذاری

.....هاها و مشارکتوجوه پرداختی بابت سرمایه گذاری

.....هاها و مشارکتوجوه دریافتی بابت سرمایه گذاری

.....های ثابتوجوه پرداخت شده برای خرید، ساخت و تکمیل دارائی

.....های ثابت وجوه دریافتی بابت فروش و تعدیالت دارئی

.....های  سرمایه گذاریخالص جریان خروجی وجه نقد ناشی از فعالیت

.....های تامین مالی وجه نقد قبل از فعالیت(خروجی)خالص جریان ورودی 

فعالیت های تامین مالی

.....دریافت تسهیالت مالی 

.....خالص جریان ورودی وجه نقد ناشی از تامین مالی 

.....در وجه نقد(کاهش)خالص افزایش 

.....مانده وجه نقد در ابتدای سال مالی 

.....مانده وجه نقد در پایان سال مالی
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اداره  کل حسابداری و بودجه

واحدهای  
خارج از کشور

اداره کل 
عملیات ارزی 

سایر ادارات

اداره امورشعب مستقل

3شعبه 2شعبه 1شعبه 

ادارات مرکزی که واحد حسابداری ندارند عملیات حسابداری آن ها در اداره کل حساابداری و بودجاه انجاام    
...از جمله اداره کل آموزش ، اداره کل امالک و امور مهندسی . می گیرد

بازگشت به 
لیست

 )ترازنامه، صورت حساب سود و زیان)مراحل تهیه صورت های مالی 
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تفاوت صورت های مالی بانک ها با سایر موسسات

استفاده از اهرم در ساختار مالی

      دارائدی  )صورت های مالی بانک ها فاقد طبقه بنددی مرسدوم در کدرها هدای تجداری
(جاری، ثابا و بدهی جاری و  بلندمدت

 (زیرخط دارائی و بدهی)داکتن اقالم خارج از ترازنامه



صورت حساب سود و زیان

انواع درآمدها
گذارانسپردهمنابعو(مالکانه)بانکمنابعازحاصلدرآمد:مشاعدرآمد●

مصرفاسالمیعقودمعامالتوتسهیالتاعطایامردرمشاعبطورهه(وهالتی)
تتسهیالاعطایمنابعتامیندردوآنازیکهرسهمنسبابهدرآمداینوکده

.گرددمیتسهیم،مذهور
بانکنزدقانونیسپردهازدریافتیسود:اسالمیعقودتسهیالتازدریافتیسود:مثال

ودس،اسالمیعقودتسهیالتازدریافتیالتزاموجهایراناسالمیمهوریجمرهزی
مشارهااوراقوبانکهایمشارهاوهاگذاریسرمایه

وجهوسودمانندبانکهایفعالیاسایرازحاصلآمددر:غیرمشاعدرآمد●
ینههزبابا)متفرقه،درآمدهایدریافتیمزد،هارقدیممعامالتازدریافتیالتزام
ههارزیمعامالتنتیجهماننددرآمدهاسایرو(...وهارهنانیرأختجریمه،پسا

.کودمینامیدهغیرمشاعدرآمدگرددمیعایدبانکمالکانهمنابعمحلازهالً

بازگشت  
به 

لیست
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تجزيه و تحليل صورت هاي مالي

انتخاب اطالعات مالی ، مقایسده و مشدخن نمدودن    •

ه و رابطه بین اطالعات مدالی ، تفسدیر و ارزیدابی مقایسد    

مالی ارتباطات تعیین کده را تجزیه و تحلیل صورت های

.  می گویند
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اطالعات الزم برای 
تحلیل مالی 

اطالعات مربوط به محیط بیرونی 

اوضاع و احوال 
سیاسی  

اوضاع و احوال 
اقتصادی

هشور  

منطقه  

روندها و متغیرهای کالن

روندها و متغیرهای صنعت 

اطالعات مربوط به 
شرکت 

مدیریا 

عملیات  اطالعات مربوط به فعالیت

اطالعات مالی 

صورت های مالی 

روند ها و متغیر های صنعت 
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روش های تجزیه و تحلیل مالی

تجزیه و تحلیل درونی: الف

تجزیه و تحلیل مقایسه ای: ب

تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش: ج

خطرسنجی  : د
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نتایجدربارهرامهمهایواقعیتازبرخیتواندمیمالیهاینسبت

اطالعاتوآشکارآسانیبهاقتصادیبنگاهیکمالیوضعیتوعملیات

توانمیاستفادهمواردوهدفبهتوجهبالذاکند،ارائهراآنبهمربوط

.قراردادتحلیلوتجزیهموردراخاصهاینسبت

نسبت های مالی

ازشرکتیکمالیوضعیتتحلیلمنظوربهمالیگرانتحلیل

.کنندمیاستفادهمالینسبت

مرتبهیادرصدبراساسمالیکمیتدومقایسه:مالیهایسبتن
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هایهیبدواریزمورددرراکرهاپرداخاقدرتوتوانایی:نقدینگیهاینسبت
.ندنهمیگیریاندازهمدتهوتاه

دندهمینشانرابدهیایجادطریقازمالینیازهایتامین:اهرمیهاینسبت.
منابعازراخودمالینیازهایحدچهتاکرهاهههنندمیتعیینهانسبااینواقعدر

.اسانمودهتامیندیگران

گیریاندازهمنابعشهاربرددرراکرهاهارآییدرجه:فعالیتهاینسبت
.هندمی

آنتامینطریقوسوددرهسبراکرهاموفقیامیزان:آوریسودهاینسبت
.دهدمیقرارتحلیلوتجزیهموردراذاری گسرمایهوفروشدرآمد،محلاز

نسبت های مالی معموالً در چهار گروه زیر طبقه بندی شده اند
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نسبت های سرمایه گذاری 

حقوق صاحبان سهام
هاجمع کل دارائی

=نسبت مالکانه  

هامجموع بدهی
هامجموع دارائی

=نسبت بدهی 
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سود خالص
فروش

نسبت های سودآوری

= بازده فروش 

=هابازده مجموع دارائی
سود خالص
هامجموع دارائی

=حقوق صاحبان سهام بازده 
سود خالص

حقوق صاحبان سهام
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=هادوره گردش دارایی
ماه12روز یا 365

ا هگردش دارایی

=دوره وصول مطالبات
ماه12روز یا 365

گردش مطالبات

=موجودی ها گردش 
فروش خالص

متوسط موجودی ها

=موجودی ها دوره گردش 
ماه12روز یا 365

موجودی هاگردش 

نسبت های فعالیت  

= ها ییگردش دارا
فروش خالص

جمع کل دارایی

=گردش مطالبات
فروش خالص

متوسط مطالبات
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اوراق بهادار قابل معامله+موجودی نقد 

بدهی های جاری

های جاریییدارا

های جاریبدهی

نسبت های نقدینگی

=نسبت جاری 

=  (سریع)نسبت آنی 

=نسبت دارایی های جاری 
های جاریییدارا

جمع کل دارایی ها
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نسبت های مالی مهم در بانک ها
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حقوق صاحبان سهام
کل دارائی ها

=نسبت مالکانه 

جمع کل سپرده ها
جمع دارائی ها

=نسبت سپرده ها به جمع دارائی ها 

غیردرآمدزادارائی های 
هادارائیکل

=به کل دارائی ها نسبت دارائی های غیر درآمدزا

دارائی های ثابت
حقوق صاحبان سهام

=م به حقوق صاحبان سهاهای ثابت دارائینسبت
(باشد% 30این نسبت نباید بیشتر از )

تعهدات و تسهیالت کالن 
کل تسهیالت اعطائی

=طائی نسبت تسهیالت و تعهدات کالن به کل تسهیالت اع

نسبت های ساختار مالی
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نسبت های ساختار مالی

مطالبات غیر جاری

کل مطالبات
=نسبت مطالبات غیر جاری به کل مطالبات 

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

کل مطالبات
=ت نسبت ذخیره مطالبات به کل مطالبا

بدهی های قابل تعدیل

کل بدهی ها
=نسبت بدهی های قابل تعدیل به کل بدهی ها 

سرمایه پایه 

دارائی های موزون شده به ریسک
=نسبت کفایت سرمایه 

=ه ها نسبت کل تسهیالت به کل سپرد
کل تسهیالت

کل سپرده ها
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نسبت های سود آوری 

=ا هبازده دارائی

سود خالص

مجموع دارایی ها

 =بازده حقوق صاحبان سهام

سود خالص

حقوق صاحبان سهام

نسبت درآمدهای مشاع به کل درآمدها =
درآمد مشاع 

کل درآمد بانک 

=نسبت سود عملیاتی به کل در آمد بانک
سود خالص 

کل درآمد بانک 
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نسبت های سودآوری

=نسبت سود عملیاتی به کل درآمد بانک 
عملیاتیسود 

کل درآمد بانک

=نسبت هزینه های اداری به کل هزینه ها 
هزینه های اداری

کل هزینه ها

=نسبت کارمزدها به کل درآمد بانک 
کارمزدها

کل درآمد بانک

=ا نسبت هزینه پرسنلی به کل هزینه ه
هزینه های  پرسنلی

کل هزینه ها
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نسبت های عملیاتی 

کل هزینه های بانک

تعداد کل کارکنان 
=سرانه کل هزینه ها 

=سرانه سپرده ها 
جمع سپرده ها

تعداد کل کارکنان

=سرانه سود 
خالص سود 

تعداد کل کارکنان

=سرانه هزینه پرسنلی 
هزینه های پرسنلی 

تعداد کل کارکنان
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در بانک ملی 1389تا1386های مالی سال محاسبه نسبت
 سال 1387 سال 1388 سال 1389

3.935.25.6نسبت مالکانه 

70.274.668.2نسبت سپرده ها به جمع دارایی ها 

72.7776.572.6تسهیالت اعطایی به کل دارایی ها 

27.2323.527.4دارایی های غیردرآمدزا به کل دارایی ها 

8278.372.6 دارایی های ثابت به حقوق صاحبان سهام 

13.312.214.7 مطالبات غیرجاری به کل مطالبات 

4.45.46.27ذخیره مطالبات به کل مطالبات

103.7102.5106.4نسبت کل تسهیالت به کل سپرده ها 
4.054.566.31کفایت سرمایه 

4.833.531.99بازده حقوق صاحبان سهام 

0.190.20.1بازده دارایی ها

78.8474.773.9درآمدهای مشاع به کل درآمدها 

6.947.86.6نسبت کارمزدها به کل درآمدها

28.126.727.2سود عملیاتی کل درآمدها 

19.623.720.1هزینه های پرسنلی به کل هزینه ها
4.965.4هزینه های اداری به کل هزینه ها 

290 13.224106858سرانه سپرده
344293176سرانه هزینه پرسنلی

نسبت های ساختار مالی

نسبت های سود آوری

نسبت های عملیاتی

مبالغ به میلیارد ریال

درصد 
شرح 



با
تشکر

از
صبر

و
حوصله

شما


