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منتشرکننده صورت های مالی :
)CREDIT AGRICOLE (FRANCE

دوره مورد گزارش :

2015

مطابق با گزارش داخلی ،قسمت های عملیاتی بر اساس شاخه های فعالیت تجاری بانک به  6قسمت و یک قسمت شرکتی
تقسیم بندی شده اند:

قسمت های عملیاتی

عملیات

بانکداری خرد فرانسه – بانک های محلی

شامل بانک های محلی و شرکت های فرعی آنها -خدمات بانکی به مشتریان خرد ،کشاورزان  ،بنگاه های
کوچک شامل  :پس انداز ،وام ،ابزارهای پرداخت ،خدمات مرتبط بانکی و مدیریت اموال و دارایی -همچنین
ارائه خدمات بیمه ای عمر  ،از کار افتادگی  ،فوت و سایر خدمات بیمه ای.

بانکداری خرد فرانسه – بانک LCL

خدمات در حوزه شهرها –خدمات به  4گروه شامل  :مشتریان فردی ،بنگاه های کوچک ،بانکداری خصوصی
و شرکتی تقسیم می شود.

بانکداری خرد جهانی

شامل سرمایه گذاری و شرکت های فرعی خارجی

مدیریت بیمه و پس انداز

مدیریت دارایی ها – خدمات دارایی – بیمه عمر و سالمت – بیمه از کار افتادگی – فعالیت های اعتباری
بیمه

خدمات مالی خاص

مطابق با نیاز مشتریان

بانکداری سرمایه گذاری و شرکتی

فعالیت های تامین مالی – بازار سرمایه

مرکز شرکتی

فعالیت های دفتر مرکزی

قیمت گذاری بین قسمت ها به ارزش متعارف اندازه گیری می شود.

اطالعات قسمت های عملیاتی-

2015
درآمد
کسر میشود :هزینه های عملیاتی
سود ناویژه عملیاتی
کسر میشود :بهای تمام شده ریسک
سود عملیاتی
سهم از سود/زیان خالص سررمایه گرذاری هرای
ارزش ویژه
سود خالص سایر دارایی ها
تغییر ارزش سرقفلی
سود قبل از مالیات
مایات بر درآمد
سررود/زیرران خررالص عملیررات متوق ر شررده یررا
نگهداری شده برای فروش
سود خالص

بانکددددداری
بانکددددداری
بانکددددداری
بانکددددداری مدیریت بیمه خدمات مالی سدددددرمایه
خرد فرانسده
خرد فرانسده
مرکز شرکتی
گددددذاری و
بانک هدایو پس انداز خاص
خرد جهانی
– بانک LCL
شرکتی
محلی

جمع

منافع حقوق فاقد کنترل

سهم گروه از سود خالص
دارایی های قسمت:
سرمایه گذاری به ارزش ویژه
سرقفلی
کل دارایی ها

اطالعات قسمت های عملیاتی-

2014
درآمد
کسر میشود :هزینه های عملیاتی
سود ناویژه عملیاتی
کسر میشود :بهای تمام شده ریسک
سود عملیاتی
سهم از سود/زیان خالص سررمایه گرذاری هرای
ارزش ویژه
سود خالص سایر دارایی ها
تغییر ارزش سرقفلی
سود قبل از مالیات
مایات بر درآمد
سررود/زیرران خررالص عملیررات متوق ر شررده یررا
نگهداری شده برای فروش
سود خالص

بانکددددداری
بانکددددداری
بانکددددداری
بانکددددداری مدیریت بیمه خدمات مالی سدددددرمایه
خرد فرانسده
خرد فرانسده
مرکز شرکتی
گددددذاری و
بانک هدایو پس انداز خاص
خرد جهانی
– بانک LCL
شرکتی
محلی

جمع

منافع حقوق فاقد کنترل

سهم گروه از سود خالص
دارایی های قسمت:
سرمایه گذاری به ارزش ویژه
سرقفلی
کل دارایی ها

اطالعددات قسددمت هددای عملیدداتی-
جغرافیایی
سود خالص
فرانسه(شامل شعبه های خارجی)

سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا
سایر کشورهای اروپایی
آمریکای شمالی
آمریکای مرکزی و جنوبی
آفریقا و خاورمیانه
آسیای شرقی
ژاپن
جمع

2015
درآمد

دارایی

2015
سرقفلی

سود خالص

درآمد

دارایی

سرقفلی

3.3

: منتشرکننده صورت های مالی
EBRD (European Bank for Reconstruction & Development)

2015

: دوره مورد گزارش

قسمت های عملیاتی بشرح زیر می باشند:

قسمت های عملیاتی

عملیات

بانکداری

سرمایه گذاری در پروژه ها شامل وام ،بازار سرمایه و ضمانت نامه ها

خزانه

شامل تامین مالی ،سرمایه گذاری نقدینگی مازاد ،مدیریت ارز خارجی و ریسک
نرخ بهره

مدیر تصمیم گیرنده عملیاتی ( )CODMبر اساس سود خالص دوره ،عملکرد قسمت ها را ارزیابی می کند.

قسمت های عملیاتی
درآمد بهره
سایر درآمد ها/هزینه ها
کل درآمد قسمت
کسر میشود هزینه بهره و سایر هزینه های مشابه
خالص هزینه بهره ابزار مشتقه
تخصیص بازده سرمایه

کسر میشود هزینه های عمومی اداری
کسر میشود هزینه استهالک
نتایج قسمت قبل از ذخایر و مصون سازی
گردش ارزش منصفانه مرتبط با مصون سازی غیر موثر
ذخیره کاهش ارزش ضمانت نامه ها و سرمایه گذاری وام
سود خالص دوره

بانکداری
2015

خزانه
2015

مجموع
2015

بانکداری
2014

خزانه
2014

مجموع
2014

انتقال سود خالص
سود خالص پس از انتقال
دارایی های قسمت:
کل دارایی ها
بدهی های قسمت:
کل بدهی ها

تقسیم بندی جغرافیایی قسمت های عملیاتی بشرح زیر می باشد:
تقسیم بندی جغرافیایی
کشورهای توسعه یافته (شرح در پی نوشت)
کشورهای در حال توسعه (شرح در پی نوشت)
روسیه
جنوب و شرق مدیترانه
ترکیه

سایر کشورها
جمع

درآمد دوره 2015 -

درآمد دوره 2014 -

4

منتشرکننده صورت های مالی :
BELARUS BANK

دوره مورد گزارش :

2015

برای اهداف مدیریت  ،قسمت های عملیاتی بشرح زیر می باشند:

قسمت های عملیاتی
بانکداری خرد
بانکداری شرکتی
بین بانکی
مبالغ تخصیص نیافته

عملیات
ارائه خدمات به مشتریان خرد ،شامل سپرده ،وام ،اضافه برداشت ،کارت های
اعتباری ،انتقال وجوه
ارائه خدمات به مشتریان شرکتی و صنعتی ،شامل وام ،تسهیالت اعتباری،
حساب های سپرده و جاری
عملیات های بین بانکی
سایر خدمات به جز موارد باال

عملکرد قسمت بر اساس نتایج عملیاتی (سود و زیان) مورد ارزیابی قرار میگیرد.

2015
صورت سود و زیان
درآمد بهره
هزینه بهره
درآمد کارمزد وکمیسیون
هزینه کارمزد وکمیسیون
سود/زیان خالص اوراق بهادار
سود/زیان خالص ارز خارجی
سود/زیان خالص ابزار مالی مشتقه
برگشت ذخایر
سایر درآمد ها
هزینه های عملیاتی

سود قبل از مالیات
مالیات

سود خالص دوره

بانکداری بانکداری
شرکتی
خرد

بین
بانکی

2014
مبالغ
تخصیص
نیافته

جمع
طبق
گزارش
مدیریتی

بانکداری بانکداری
شرکتی
خرد

بین
بانکی

مبالغ
تخصیص
نیافته

جمع
طبق
گزارش
مدیریتی

صورت تطبیدق-صدورت سدود و
زیان2015-
درآمد بهره
هزینه بهره
سود خالص شناخت اولیه ابزار مالی به ارزش منصفانه

سود بازپرداخت زودهنگام وامها
درآمد کارمزد و کمیسیون
هزینه کارمزد و کمیسیون

سود/زیان خالص اوراق بهادار
سود/زیان خالص ارز خارجی
سود/زیان خالص ابزار مالی مشتقه
تغییرات ذخایر

سهم سود واحد های وابسته
سایر درآمد ها
هزینه های عملیاتی
سود قبل از مالیات

مالیات
سود خالص دوره

جمع
طبق گزارش
مدیریتی

تفدددددداوت
حسددددابهای
قسمت هدا و
IFRS

تعدیالت
شناسایی
ابزار مالی

ذخیره
کاهش
ارزش

اموال و
تجهیزات

مالیات
معوق

توق
شناخت
ابزار مالی

تغییر طبقه
بندی و سایر
تعدیالت

تعدیالت
تلفیق

جمع
IFRS

صورت تطبیدق-صدورت سدود و
زیان2014 -
درآمد بهره
هزینه بهره
سود خالص شناخت اولیه ابزار مالی به ارزش منصفانه

سود بازپرداخت زودهنگام وامها
درآمد کارمزد و کمیسیون
هزینه کارمزد و کمیسیون

سود/زیان خالص اوراق بهادار
سود/زیان خالص ارز خارجی
سود/زیان خالص ابزار مالی مشتقه
تغییرات ذخایر

سهم سود واحد های وابسته
سایر درآمد ها
هزینه های عملیاتی
سود قبل از مالیات

مالیات
سود خالص دوره

جمع
طبق گزارش
مدیریتی

تفدددددداوت
حسددددابهای
قسمت هدا و
IFRS

تعدیالت
شناسایی
ابزار مالی

ذخیره
کاهش
ارزش

اموال و
تجهیزات

مالیات
معوق

توق
شناخت
ابزار مالی

تغییر طبقه
بندی و سایر
تعدیالت

تعدیالت
تلفیق

جمع
IFRS

2015
ترازنامه
وجوه نقد
مانده جاری با بانک مرکزی
مبالغ دریافتنی از موسسات اعتباری
ابزار مالی مشتقه
وام به مشتریان
اوراق بهادار آماده برای فروش

اوراق بهادار آماده برای فروش رهنی
سرمایه گذاری های مالی بلند مدت
اموال تجهیزات و دارایی های نامشهود
دارایی های نگهداری شده برای فروش
دارایی مالیات انتقالی
سایر دارایی ها
جمع دارایی ها
مبالغ پرداختنی به بانک مرکزی
مبالغ پرداختنی به موسسات اعتباری

ابزار مالی مشتقه

بانکداری
خرد

بانکداری
شرکتی

بین بانکی

2014
مبالغ
تخصیص
نیافته

جمع
طبق گزارش
مدیریتی

بانکداری
خرد

بانکداری
شرکتی

بین بانکی

مبالغ
تخصیص
نیافته

جمع
طبق گزارش
مدیریتی

2015
ادامه-ترازنامه
مبالغ پرداختنی به مشتریان
اوراق بدهی انتشار یافته
بدهی مالیات انتقالی
سایر بدهی ها
جمع بدهی ها
سرمایه(خالص از نتایج مالی دوره گزارشگری)

بانکداری
خرد

بانکداری
شرکتی

بین بانکی

2014
مبالغ
تخصیص
نیافته

جمع
طبق گزارش
مدیریتی

بانکداری
خرد

بانکداری
شرکتی

بین بانکی

مبالغ
تخصیص
نیافته

جمع
طبق گزارش
مدیریتی

صورت تطبیق-ترازنامه2015 -
وجوه نقد
مانده جاری با بانک مرکزی
مبالغ دریافتنی از موسسات اعتباری
ابزار مالی مشتقه
وام به مشتریان
اوراق بهادار آماده برای فروش

اوراق بهادار آماده برای فروش رهنی
سرمایه گذاری های مالی بلند مدت
اموال تجهیزات و دارایی های نامشهود
دارایی های نگهداری شده برای فروش
دارایی مالیات انتقالی
سایر دارایی ها
جمع دارایی ها
مبالغ پرداختنی به بانک مرکزی
مبالغ پرداختنی به موسسات اعتباری

ابزار مالی مشتقه

جمع
طبق گزارش
مدیریتی

تفدددددداوت
حسددددابهای
قسمت هدا و
IFRS

تعدیالت
شناسایی
ابزار مالی

ذخیره
کاهش
ارزش

اموال و
تجهیزات

مالیات
معوق

توق
شناخت
ابزار مالی

تغییر طبقه
بندی و سایر
تعدیالت

تعدیالت
تلفیق

جمع
IFRS

(ادامه) صورت تطبیق-ترازنامه-
2015
مبالغ پرداختنی به مشتریان
اوراق بدهی انتشار یافته
بدهی مالیات انتقالی
سایر بدهی ها
جمع بدهی ها
سرمایه(خالص از نتایج مالی دوره گزارشگری)

جمع
طبق گزارش
مدیریتی

تفدددددداوت
حسددددابهای
قسمت هدا و
IFRS

تعدیالت
شناسایی
ابزار مالی

ذخیره
کاهش
ارزش

اموال و
تجهیزات

مالیات
معوق

توق
شناخت
ابزار مالی

تغییر طبقه
بندی و سایر
تعدیالت

تعدیالت
تلفیق

جمع
IFRS

صورت تطبیق-ترازنامه2014 -
وجوه نقد
مانده جاری با بانک مرکزی
مبالغ دریافتنی از موسسات اعتباری
ابزار مالی مشتقه
وام به مشتریان
اوراق بهادار آماده برای فروش

اوراق بهادار آماده برای فروش رهنی
سرمایه گذاری های مالی بلند مدت
اموال تجهیزات و دارایی های نامشهود
دارایی های نگهداری شده برای فروش
دارایی مالیات انتقالی
سایر دارایی ها
جمع دارایی ها
مبالغ پرداختنی به بانک مرکزی
مبالغ پرداختنی به موسسات اعتباری

ابزار مالی مشتقه

جمع
طبق گزارش
مدیریتی

تفدددددداوت
حسددددابهای
قسمت هدا و
IFRS

تعدیالت
شناسایی
ابزار مالی

ذخیره
کاهش
ارزش

اموال و
تجهیزات

مالیات
معوق

توق
شناخت
ابزار مالی

تغییر طبقه
بندی و سایر
تعدیالت

تعدیالت
تلفیق

جمع
IFRS

(ادامه) صورت تطبیق-ترازنامه-
2014
مبالغ پرداختنی به مشتریان
اوراق بدهی انتشار یافته
بدهی مالیات انتقالی
سایر بدهی ها
جمع بدهی ها
سرمایه(خالص از نتایج مالی دوره گزارشگری)

جمع
طبق گزارش
مدیریتی

تفدددددداوت
حسددددابهای
قسمت هدا و
IFRS

تعدیالت
شناسایی
ابزار مالی

ذخیره
کاهش
ارزش

اموال و
تجهیزات

مالیات
معوق

توق
شناخت
ابزار مالی

تغییر طبقه
بندی و سایر
تعدیالت

تعدیالت
تلفیق

جمع
IFRS

جغرافیایی2015 -

بالروس

سایر کشورهای *CIS

کشورهای عضو سازمان
همکاری و توسعه
اقتصادی

کشورهای غیر عضو
سازمان همکاری و
توسعه اقتصادی

جمع

درآمد بهره
درآمد کارمزد و
کمیسیون
اموال تجهیزات و دارایی
های نامشهود

جغرافیایی2014 -

بالروس

سایر کشورهای *CIS

کشورهای عضو سازمان
همکاری و توسعه
اقتصادی

کشورهای غیر عضو
سازمان همکاری و
توسعه اقتصادی

جمع

درآمد بهره
درآمد کارمزد و
کمیسیون
اموال تجهیزات و دارایی
های نامشهود
* Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, and Uzbekistan

نمونه های داخلی

3

.1

.2

.3

.4

نتیجه گیری
)1باتوجه به ماهیت و فعالیت عمده بانکهای ایرانی افشای حداقل دو قسمت بانکداری خرد و شرکتی و مدیریت
سرمایه گذاری ها در گزارشگری قسمتها منطقی به نظر می رسد.

)1.1تشریح اطالعات عمومی درباره قسمتهای انتخاب شده و مالک تصمیم گیرنده ارشد عملیاتی درخصوص
تخصیص منابع و ارزیابی عملکرد الزامی است.عموما سود قبل از ملیات مناسب می باشد.
)1.2باتوجه به ماهیت و فعالیت عمده بانکهای ایرانی ،که شرکت اصلی فعالیت بانکی دارد و شرکتهای گروه عمدتاً
ماهیت عملیاتی غیربانکی دارند ،مالک تخصیص منابع و ارزیابی عملکرد در شرکت اصلی عموماً گزارشات سه ماهه
برخی شاخصه های عملکردی (وصول مطالبات ،اخذ سپرده ،اعطای تسهیالت و  )...با توجه به حوزه های مختلف
بانکی مانند حوزه تهران شمال ،اصفهان و  ...می باشد ،لیکن مالک فوق برای شرکتهای گروه عمدتاً گزارشات مالی
سه ماهه حسابرسی نشده واحدهای فرعی است که برای گزارشگری قسمتها تشریح این موضوع ضرورتی ندارد.

)2ارایه اطالعات شمال  4قلم اصلی درامد ،سود قسمت ،داراییها و بدهیهای قسمت می باشد که الزامی به ارایه اقالم
فرعی غیر یا اهمیت انها نمی باشد.

)3باتوجه به امکان ارائه صورت تطبیق جداگانه یا استفاده از ستون تطبیق در بخش اطالعات صورت سود و
زیان قسمتها به نظر می رسد ،حالت استفاده از ستون تطبیق سهل تر می باشد.

)4باتوجه به ماهیت و فعالیت عمده بانکهای ایرانی ،افشای عموماً یک قسمت جغرافیایی (ایران) کفایت
میکند و نیازی به افشای جغرافیایی مناطق استانی نیست.
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