اطالعات صورتهای مالی برای مقطع زمانی ساالنه منتهی به اسفند ماه 1398
ردیف

سرفصل اطالعات
نوع عقد

انتشار
مبلغ  -ریال

فروش اقساطی

1,600,133,764,784

مشارکت مدنی

372,286,742,882

مرابحه

877,967,485,181

سلف

40,066,221,618

قرض الحسنه

49,176,568,151

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

4

مطالبات از مؤسسات اعتباري به تفکیک داخلی و خارجی

(ضمیمه شماره )1

5

میزان تسهیالت بینبانکی دریافتی

0

6

اطالعات مربوط به جزییات تسهیالت و تعهدات اشخاص
مرتبط (به شرح آییننامه تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط) اشخاص مرتبط قرض الحسنه

7

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

جعاله

4,857,233,972

خرید دین

44,412,239,042

نوع سپرده

مبلغ  -ریال

قرض الحسنه پس انداز

23,511,239,453

قرض الحسنه جاري

820,193,949,829

سرمایه گذاري مدت دار

1,808,123,764,823

نوع عقد

غیر دولتی
(مبلغ  -ریال)

فروش اقساطی

1,600,133,764,784

مشارکت مدنی

372,286,742,882

مرابحه

877,967,485,181

سلف

40,066,221,618

قرض الحسنه

49,176,568,151

جعاله

4,857,233,972

خرید دین

نوع تسهیالت

0

44,412,239,042

تسهیالت – ریال
93,332,908

دولتی
(مبلغ  -ریال)

اطالعات صورتهای مالی برای مقطع زمانی ساالنه منتهی به اسفند ماه 1398
سرفصل اطالعات

ردیف

طبقه

8

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

9

خالص تسهیالت و تعهدات به تفکیک وثایق

جاري

2,934,769,033,401

سررسید گذشته

17,973,662

معوق

0

مشکوک الوصول

54,113,248,568

سوخت شده

0

جمع
نوع وثیقه

2,988,900,255,630
خالص تسهیالت  -ریال

چک
سفته

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

 11مانده اسناد پرداختنی

انتشار
مبلغ  -ریال

2,130,385,000,615

ملک

88,764,910,788

اوراق با درآمد ثابت

24,824,811,235

سهام پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار

400,827,586,207

سپرده نقدي

442,905,106,640

جمع
نوع عقد

3,087,707,415,485
ذخیره عمومی -ریال ذخیره اختصاصی -ریال

فروش اقساطی

)(24,367,519,261

مشارکت مدنی

)(5,100,000,000

مرابحه

)(13,370,063,226

)(13,370,063,226

سلف

)(610,145,507

)(610,145,507

قرض الحسنه

)(748,608,037

جعاله

)(73,968,030

خرید دین

)(421,610,153

-

جمع ذخایر -ریال
)(24,367,519,261

)(37,386,742,882

)(1,997,074

)(42,486,742,882

)(750,605,111
)(73,968,030

)(16,726,505,685

)(17,148,115,838

اطالعات صورتهای مالی برای مقطع زمانی ساالنه منتهی به اسفند ماه 1398
ردیف

12

سرفصل اطالعات
مانده اقالم زیر خط ترازنامه
تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادي باز شده

-

تعهدات مشتریان بابت ضمانت ها و پذیرش هاي صادره

50,400,000,000

تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه صادره متقابل

-

مانده اقالم زیرخط ترازنامه نظیر بروات قبولینویسی شده ،انواع تعهدات مشتریان بابت کارتهاي اعتباري
ضمانتنامهها ،انواع اعتبارات اسنادي ،ظهرنویسیها ،وجوه اداره حساب هاي انتظامی
شده ،تضمینات و ......
تعهدات بانک بابت اعتبار اسنادي باز شده

5,688,864,845
5,655,957,379,199
-

تعهدات بانک بابت تایید اعتبار اسنادي

770,918,038,980

تعهداتت بانک بابت ضمانت ها و پذیرش هاي صادره

50,400,000,000

تعهدات بانک بابت ضمانت نامه هاي صادره متقابل

-

تعهدات بانک بابت کارت اعتباري

5,688,864,845

13

نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپردهگذاران

(ضمیمه شماره )2

14

مانده بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده

0

15

مانده بدهکاران بابت ضمانتنامههاي پرداخت شده

16

مانده بدهکاران موقت

0
مانده بدهکاران موقت-ریال

17

مانده بستانکاران موقت

 18سود هر سهم و سود نقدي متعلق به هر سهم

انتشار
مبلغ – ریال

418,016,761,083
مانده بستانکاران موقت -ریال
672,235,993,117
سود هر سهم (ریال)

3,373,323

سود نقدي هر سهم

0

مطالبات از مؤسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی
1398/12/29

عنوان
سپردههایدیدارینزدبانکهاومؤسساتاعتباریداخلی(ریال)

346,293,934

سپردههایدیدارینزدبانکهاومؤسساتاعتباریداخلی(ارز)

1,812,019,461,357
-

سپردههایمدتدارنزدبانکهاومؤسساتاعتباریداخلی(ریال)
سپردههایمدتدارنزدبانکهاومؤسساتاعتباریداخلی(ارز)

10,955,325,480,120

سپردههایدیدارینزدبانکهایخارجی(ارز)

63,833,020,577

گذاریدربازاربینبانکی(ریال)


سپرده

410,000,000,000

هایصادرهسایربانکها


چک
جمع

13,241,524,255,988

صورت محاسبه و تقسیم سود مشاع (ریالی)
شرح
خالص تسهیالت اعطایی

مبلغ به ریال
1,644,623,254,700

تسهیالت اعطایی به بانکها و موسسات اعتباری
حساب بین بانکها (مطابق ردیف  3پیوست شماره )1

1,198,084,699,684

مطالبات از دولت (مطابق ردیف  1پیوست شماره )1
سپرده سرمایه گذاری ندر سهام پس از کسر مازاد تجدید ارزیابی و ذخیره کاهش ارزش سهام
سرمایهگذاری در سایر اوراق بهادار نظیر اوراق مشارکت

367,929,514,185

خالص مصارف مشاع=(:) 1

3,210,637,468,569

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت

218,960,467,501

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه

0

سپرده سرمایه گذاری یکساله

375,812,773,973

سپرده سرمایه گذاری دوساله

208,076,923,077

سپرده سرمایه گذاری سه ساله
سپرده سرمایه گذاری چهار ساله
سپرده سرمایه گذاری پنج ساله
حساب بین بانکها (مطابق ردیف  11پیوست شماره )2
جمع منابع سپرده گذاران
کسر میشود سپرده قانونی مربوط به انواع حسابهای سپرده سرمایهگذاری مدتدار

802,850,164,551

()72,466,161,926

خالص منابع سپردهگذاران=()2

730,384,002,625

منابع بانک = (:) 1-2

2,480,253,465,943

سوددریافتی از محل تسهیالت

205,355,245,527

وجه التزام دریافتی ازمحل تسهیالت اعطایی

9,107,100,588

منافع حاصل از سرمایهگذاریها
سود سرمایهگذاری در سایر اوراق بهادار نظیر اوراق مشارکت

76,432,333,802

سود سپردههای بین بانکی

230,786,712,307

جمع سود مشاع = (: )3

521,681,392,224

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

118,676,663,771

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

750,432,754

منافع سپرده گذاران = (: )4+5

119,427,096,525

کسر میشود حق الوکاله :

)(21,911,520,078

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

97,515,576,447

سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران طی سال مالی :

()89,225,424,145

سود علیالحساب پرداختی به بانکها و موسسات اعتباری
کسری (مازاد) پرداختی به سپرده گذاران :
خالص مصارف مشاع و منابع سرپدهگذاران باید بر اساس میانگین هفتگی محاسبه گردد.

8,290,152,302

