اطالعات صورتهای مالی برای مقطع زمانی شش ماهه منتهی به  29اسفند 1397
ردیف

سرفصل اطالعات
نوع عقد

1

خالص تسهیالت اعطایی به تفکیک عقود

2

انواع و مانده سپردهها به تفکیک

3

انواع و خالص تسهیالت اعطایی به تفکیک دولتی و
غیردولتی

فروش اقساطی

1,522,650,147,156

مشارکت مدنی

672,484,066,028

قرض الحسنه

29,279,563,582

جعاله

33,744,235,679

خرید دین

30,384,916,082

نوع سپرده

5
6

7

مبلغ  -ریال

قرض الحسنه پس انداز

11,769,438,192

قرض الحسنه جاري

428,138,296,827

سرمایه گذاري مدت دار

465,711,373,461

فروش اقساطی

غیر دولتی
(مبلغ  -ریال)
1,522,650,147,156

مشارکت مدنی

672,484,066,028

قرض الحسنه

29,279,563,582

جعاله

33,744,235,679

خرید دین

30,384,916,082

نوع عقد

4

انتشار
مبلغ  -ریال

مطالبات از مؤسسات اعتباري به تفکیک داخلی و (ضمیمه شماره )1
خارجیتسهیالت بینبانکی دریافتی
میزان
اطالعات مربوط به جزییات تسهیالت و تعهدات
اشخاص مرتبط (به شرح آییننامه تسهیالت و
تعهدات اشخاص مرتبط)
خالص تسهیالت و تعهدات کالن به تفکیک جاري،
سررسید گذشته ،معوق ،مشکوک الوصول و سوخت
شده

نوع تسهیالت

تسهیالت – ریال

اشخاص مرتبط فروش اقساطی

27,006,667

اشخاص مرتبط قرض الحسنه

182,643,413

دولتی
(مبلغ  -ریال)

اطالعات صورتهای مالی برای مقطع زمانی شش ماهه منتهی به  29اسفند 1397
ردیف

سرفصل اطالعات

8

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

9

خالص تسهیالت و تعهدات به تفکیک وثایق

طبقه

انتشار
مبلغ  -ریال

جاري

1,955,223,560,555

سررسید گذشته

246,738,170,339

معوق

86,581,197,632

مشکوک الوصول

0

سوخت شده

0

جمع

2,288,542,928,527
خالص تسهیالت  -ریال

نوع وثیقه
چک
سفته
ملک

165,424,289,656

اوراق مشارکت

52,741,000,000

ضمانت نامه صندوق ضمانت

0

سپرده نقدي

219,682,974,088

جمع

2,367,378,558,274

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

 11مانده اسناد پرداختنی

1,929,530,294,530

ذخیره عمومی -ریال

ذخیره اختصاصی -ریال

جمع ذخایر -ریال

فروش اقساطی

19,860,920,007

24,272,192,595

44,133,112,602

مشارکت مدنی

9,329,928,084

14,954,697,134

24,284,625,218

قرض الحسنه

445,881,679

0

445,881,679

جعاله

83,083,229

3143159665

3,226,242,894

خرید دین

55,165,081

6690602274

6,745,767,355

0

اطالعات صورتهای مالی برای مقطع زمانی شش ماهه منتهی به  29اسفند 1397
ردیف

سرفصل اطالعات
مانده اقالم زیر خط ترازنامه

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

تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادي باز شده

0

تعهدات مشتریان بابت ضمانت ها و پذیرش هاي صادره

272,850,000,000

تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه صادره متقابل
حساب هاي انتظامی
تعهدات بانک بابت تایید اعتبار اسنادي

642,431,699,150

تعهداتت بانک بابت ضمانت ها و پذیرش هاي صادره

272,850,000,000

تعهدات بانک بابت ضمانت نامه هاي صادره متقابل
(ضمیمه شماره )2

13
15

مانده بدهکاران بابت ضمانتنامههاي پرداخت شده 0
مانده بدهکاران موقت-ریال
مانده بدهکاران موقت
108,314,891,389

16
17

3,944,969,782,102

تعهدات بانک بابت اعتبار اسنادي باز شده

نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع
سپردهگذاران
بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده 0
مانده

14

انتشار
مبلغ – ریال

مانده بستانکاران موقت

 18سود هر سهم و سود نقدي متعلق به هر سهم

مانده بستانکاران موقت -ریال
254,073,346
سود هر سهم (ریال)
سود نقدي هر سهم

746,282

ضمیمهشماره1
مطالبات از مؤسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی
1397/12/29

عنوان
سپردههایدیدارینزدبانکهاومؤسساتاعتباریداخلی(ریال)

92,664,838

سپردههایدیدارینزدبانکهاومؤسساتاعتباریداخلی(ارز)

1,012,229,170,693

سپردههایمدتدارنزدبانکهاومؤسساتاعتباریداخلی(ریال)

0

سپردههایمدتدارنزدبانکهاومؤسساتاعتباریداخلی(ارز)

8,114,437,900,100

سپردههایدیدارینزدبانکهایخارجی(ارز)

805,319,123,883

گذاریدربازاربینبانکی(ریال)


سپرده

890,000,000,000

هایصادرهسایربانکها


چک

0

جمع

10,822,078,859,514

ضمیمه شماره 2

بانک مشترک ایران و ونزوئال
صورت محاسبه سود قطعی سپردههای سرمایهگذاری مدتدار با احتساب حقالوکاله بکارگیری سپردهها ساالنه 1397
شرح

مبلغ به ریال

تسهیالت اعطایی به بخش دولتی :
تسهیالت اعطایی به بخش غیردولتی :

1,758,302,440,021

سرمایه گذاری ومشارکتها (دولتی):
سرمایه گذاری ومشارکتها (غیردولتی):
سپرده سرمایه گذاری نزدسایربانکها

970,691,649,104

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

2,728,994,089,126

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت:

92,876,831,342

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه:

0

سپرده سرمایه گذاری یکساله :

630,192,308

سپرده سرمایه گذاری دوساله :

253,846,153,846

سپرده سرمایه گذاری سه ساله :
سپرده سرمایه گذاری چهار ساله :
سپرده سرمایه گذاری پنج ساله :
جمع انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار:
کسرمی شودسپرده قانونی مربوط به انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدتدار:

)(30,566,728,718

خالص منابع سپرده گذاران = (: ) 2

316,786,448,778

منابع بانک = (:) 1-2

2,412,207,640,348

سوددریافتی ازتسهیالت اعطایی ،سرمایه گذاری و مشارکت و اوراق مشارکت :

406,489,106,228

وجه التزام دریافتی ازمحل تسهیالت اعطایی

8,601,765,428

جمع سود مشاع = (: )3

2,827,298,512,004

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

48,184,480,749

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

566,068,356

منافع سپرده گذاران = (: )4+5

48,750,549,105

کسر میشود حق الوکاله :

)(9,503,593,463

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

39,246,955,642

سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران طی سال مالی :

)(51,451,607,897

مابهالتفاوت سود پرداختی به سپرده گذاران :

)(12,204,652,255

