اطالعات صورت های مالی برای مقطع زمانی منتهی به  30اسفند1395
ردیف

سرفصل اطالعات

1

خالص تسهیالت اعطایی به تفکیک عقود

2

انواع و مانده سپردهها به تفکیک

نوع عقد
فروش اقساطی
مشارکت مدنی
قرض الحسنه
جعاله
خرید دین
نوع سپرده
قرض الحسنه پس انداز
قرض الحسنه جاري
سرمایه گذاري مدت دار
نوع عقد

3

4
5
6

7

فروش اقساطی
انواع و خالص تسهیالت اعطایی به تفکیک دولتی و غیردولتی مشارکت مدنی
قرض الحسنه
جعاله
خرید دین
(ضمیمه شماره )1
مطالبات از مؤسسات اعتباري به تفکیک داخلی و خارجی
میزان تسهیالت بینبانکی دریافتی
نوع تسهیالت
اطالعات مربوط به جزییات تسهیالت و تعهدات اشخاص
اشخاص مرتبط فروش اقساطی
مرتبط (به شرح آییننامه تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط)
اشخاص مرتبط قرض الحسنه
خالص تسهیالت و تعهدات کالن به تفکیک جاري ،سررسید
گذشته ،معوق ،مشکوک الوصول و سوخت شده

انتشار
مبلغ  -ریال
135,876,023,114
1,568,813,246,315
25,259,430,271
10,340,118,290
42,772,105,270
مبلغ  -ریال
5,240,613,353
23,543,291,288
130,125,985,207
غیر دولتی
(مبلغ  -ریال)
135,876,023,114
1,568,813,246,315
25,259,430,271
10,340,118,290
42,772,105,270

تسهیالت – ریال
132,231,364,579
339,195,413

دولتی
(مبلغ  -ریال)

اطالعات صورت های مالی برای مقطع زمانی منتهی به  30اسفند1395
سرفصل اطالعات

ردیف

8

خالص تسهیالت به تفکیک جاري ،سررسید گذشته ،معوق،
مشکوک الوصول و سوخت شده

9

خالص تسهیالت و تعهدات به تفکیک وثایق

مانده ذخایر در نظر گرفته شده براي تسهیالت به تفکیک
10
عمومی و اختصاصی

 11مانده اسناد پرداختنی

طبقه
جاري
سررسید گذشته
معوق
مشکوک الوصول
سوخت شده
جمع
نوع وثیقه
سپرده
زمین ،ساختمان و ماشین آالت
چک و سفته
سایر
جمع
نوع عقد
فروش اقساطی
مشارکت مدنی
قرض الحسنه
جعاله
خرید دین
جمع
-

انتشار
مبلغ  -ریال
1,783,060,923,260
0
0
0
0
1,783,060,923,260
خالص تسهیالت  -ریال
96,977,500,000
172,728,244,948
1,529,439,806,865
39,125,000,000
1,838,270,551,813
ذخیره عمومی -ریال ذخیره اختصاصی -ریال
2,069,178,017
23,890,557,050
384,661,375
157,463,730
651,351,857
27,153,212,029

جمع ذخایر -ریال
2,069,178,017
23,890,557,050
384,661,375
157,463,730
651,351,857
27,153,212,029

اطالعات صورت های مالی برای مقطع زمانی منتهی به  30اسفند1395
ردیف

سرفصل اطالعات

مانده اقالم زیرخط ترازنامه نظیر بروات قبولینویسی شده،
 12انواع ضمانتنامهها ،انواع اعتبارات اسنادي ،ظهرنویسیها،
وجوه اداره شده ،تضمینات و ......

 13نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپردهگذاران
 14مانده بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده
 15مانده بدهکاران بابت ضمانتنامههاي پرداخت شده
 16مانده بدهکاران موقت
 17مانده بستانکاران موقت

 18سود هر سهم و سود نقدي متعلق به هر سهم

انتشار
مبلغ – ریال
12,688,181,898
330,861,453,600
5,971,788,552
3,648,414,825,396
13,617,506,668
415,489,308,801
330,861,453,600
5,971,788,552

مانده اقالم زیر خط ترازنامه
تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادي باز شده
تعهدات مشتریان بابت ضمانت ها و پذیرش هاي صادره
تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه صادره متقابل
حساب هاي انتظامی
تعهدات بانک بابت اعتبار اسنادي باز شده
تعهدات بانک بابت تایید اعتبار اسنادي
تعهدات بانک بابت ضمانت ها و پذیرش هاي صادره
تعهدات بانک بابت ضمانت نامه هاي صادره متقابل
(ضمیمه شماره )2
28,056,428,851
0
مانده بدهکاران موقت-ریال
2,999,208,654
مانده بستانکاران موقت -ریال
913,042,929
سود هر سهم (ریال)

639,182

سود نقدي هر سهم

سود سهام بین صاحبان سهام تقسیم میشود.

ضمیمهشماره1
مطالبات از مؤسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی
عنوان
سپردههایدیدارینزدبانکهاومؤسساتاعتباریداخلی(ریال)
سپردههایدیدارینزدبانکهاومؤسساتاعتباریداخلی(ارز)
سپردههایمدتدارنزدبانکهاومؤسساتاعتباریداخلی(ریال)
سپردههایمدتدارنزدبانکهاومؤسساتاعتباریداخلی(ارز)
سپردههایدیدارینزدبانکهایخارجی(ارز)
گذاریدربازاربینبانکی(ریال)


سپرده
هایصادرهسایربانکها


چک
جمع

1395/12/30
2,437,185,565
180,766,641,114
0
2,852,816,425,198
1,185,766,653,925
160,000,000,000
0
4,381,786,905,802

ضمیمهشماره2

بانک مشترک ایران و ونزوئال
صورت محاسبه سود قطعی سپردههای سرمایهگذاری مدتدار با احتساب حقالوکاله بکارگیری سپردهها اسفندماه 1395
شرح

مبلغ به ریال

تسهیالتاعطاییبهبخشدولتی:

0

تسهیالتاعطاییبهبخشغیردولتی:

1,392,831,859,727

سرمایهگذاریومشارکتها(دولتی):

0

سرمایهگذاریومشارکتها(غیردولتی):
سپردهسرمایهگذارینزدسایربانکها

446,755,249,054

اوراقمشارکت:

0

جمع تسهیالت اعطایی ،سرمایه گذاری ،مشارکت و اوراق مشارکت=(:)1

1,839,587,108,781
106,444,818,230

سپردهسرمایهگذاریکوتاهمدتویژه:

3,540

سپردهسرمایهگذارییکساله:

353,661,164

سپردهسرمایهگذاریدوساله:

0

سپردهسرمایهگذاریسهساله:

0

سپردهسرمایهگذاریچهارساله:

0

سپردهسرمایهگذاریپنجساله:

0

جمعانواعحسابهایسپردهسرمایهگذاریمدتدار:

106,798,482,935

کسرمیشودسپردهقانونیمربوطبهانواعحسابهایسپردهسرمایهگذاریمدتدار:

)(8,783,854,317

خالص منابع سپرده گذاران = (: ) 2

98,014,628,618

منابع بانک = (:) 1-2

1,741,572,480,163

سوددریافتیازتسهیالتاعطایی،سرمایهگذاریومشارکتواوراقمشارکت:

296,893,641,582

وجهالتزامدریافتیازمحلتسهیالتاعطایی

0

جمع سود مشاع = (: )3

296,893,641,582

سهم سپرده گذاران از سود مشاع (: })2( ÷ )1( {× )3( = )4

15,818,723,604

جایزه سپرده قانونی مربوط به انواع حسابهای سپرده گذاری مدت دار = (: )5

90,579,259

منافع سپرده گذاران = (: )4+5

15,909,302,863

کسرمیشودحقالوکاله:

)(2,940,438,858

سود قطعی قابل تقسیم بین انواع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار :

12,968,864,005

سودعلیالحسابپرداختیبهسپردهگذارانطیسالمالی:

)(10,510,800,204

مابهالتفاوت سود پرداختی به سپرده گذاران :

2,458,063,801

سپردهسرمایهگذاریکوتاهمدت:

