اطالعات صورت های مالی برای مقطع زمانی منتهی به  31شهریور 1395
ردیف

سرفصل اطالعات

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
5

مطالبات از مؤسسات اعتباري به تفکیک داخلی و خارجی
میزان تسهیالت بینبانکی دریافتی

6

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

7

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

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

انتشار
مبلغ  -ریال
146,527,237,338
1,367,460,927,396
23,699,152,168
15,647,759,120
46,812,281,494
مبلغ  -ریال
5,535,381,712
26,674,334,433
119,862,228,157
غیر دولتی
(مبلغ  -ریال)
146,527,237,338
1,367,460,927,396
23,699,152,168
15,647,759,120
46,812,281,494

فروش اقساطی
مشارکت مدنی
قرض الحسنه
جعاله
خرید دین
(ضمیمه شماره )1
0
نوع تسهیالت

تسهیالت – ریال

اشخاص مرتبط فروش اقساطی

143,984,257,201

0

دولتی
(مبلغ  -ریال)
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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

10

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

11

مانده اسناد پرداختنی

طبقه
جاري
سررسید گذشته
معوق
مشکوک الوصول
سوخت شده
جمع
نوع وثیقه
چک
سفته
ملک
قرارداد الزم االجرا
ضمانت نامه صندوق ضمانت
سپرده نقدي
جمع
نوع عقد
فروش اقساطی
مشارکت مدنی
قرض الحسنه
جعاله
خرید دین
0

انتشار
مبلغ  -ریال
1,600,147,357,515
0
0
0
0
1,600,147,357,515
خالص تسهیالت  -ریال
759,042,073,374
146,052,757,201
256,957,624,656
52,663,767,123
385,431,135,161
1,600,147,357,514
ذخیره عمومی -ریال
2,231,379,249
20,824,278,082
360,900,794
238,290,748
712,877,383

ذخیره اختصاصی -ریال

جمع ذخایر -ریال
2,231,379,249
20,824,278,082
360,900,794
238,290,748
712,877,383

اطالعات صورت های مالی برای مقطع زمانی منتهی به  31شهریور 1395
سرفصل اطالعات

ردیف

12

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

13
14
15

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

16

مانده بدهکاران موقت

17

مانده بستانکاران موقت

18

سود هر سهم و سود نقدي متعلق به هر سهم

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
تعهداتت بانک بابت ضمانت ها و پذیرش هاي صادره
تعهدات بانک بابت ضمانت نامه هاي صادره متقابل
(ضمیمه شماره )2
0
0
مانده بدهکاران موقت-ریال
3,732,097,790
مانده بستانکاران موقت -ریال
286,054,690
سود هر سهم (ریال)
سود نقدي هر سهم

انتشار
مبلغ – ریال
18,754,347,982
332,389,923,200
5,999,376,224
7,430,993,437,323
20,578,071,905
487,959,942,637
332,389,923,200
5,999,376,224

388,445
0

ضمیمهشماره1
مطالبات از مؤسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی
1395/6/31

عنوان
سپردههایدیدارینزدبانکهاوسایرمؤسساتاعتباریداخلی(ریال)

39,075,213

سپردههایدیدارینزدبانکهاوسایرمؤسساتاعتباریداخلی(ارز)

135,026,631,187

سپردههایمدتدارنزدبانکهاوسایرمؤسساتاعتباریداخلی(ارز)

2,835,098,521,928

سپردههایدیدارینزدبانکهایخارجی(ارز)

1,177,176,536,789

بازاربینبانکی(ریال)

هایصادرهسایربانکها


چک

350,000,000,000
0

ضمیمه شماره 2

بانک مشترک ایران وونزوئال
صورت محاسبه سودقطعی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بااحتساب حق الوکاله بکارگیری سپرده ها ششماهه 1395
شرح

مبلغ به ریال

تسهیالتاعطاییبهبخشدولتی:

0

تسهیالتاعطاییبهبخشغیردولتی:

1,421,625,516,275

سرمایهگذاریومشارکتها(دولتی):

0

سرمایهگذاریومشارکتها(غیردولتی):
سپردهسرمایهگذارینزدسایربانکها

451,070,814,648

اوراقمشارکت:

0

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

1,872,696,330,923

سپردهسرمایهگذاریکوتاهمدت:

102,715,307,612

سپردهسرمایهگذاریکوتاهمدتویژه:

0

سپردهسرمایهگذارییکساله:

355,726,218

سپردهسرمایهگذاریدوساله:

0

سپردهسرمایهگذاریسهساله:

0

سپردهسرمایهگذاریچهارساله:

0

سپردهسرمایهگذاریپنجساله:

0

جمعانواعحسابهایسپردهسرمایهگذاریمدتدار:

103,071,033,830

کسرمیشودسپردهقانونیمربوطبهانواعحسابهایسپردهسرمایهگذاریمدتدار:

)(8,694,146,525

خالص منابع سپرده گذاران = (: ) 2

94,376,887,305

منابع بانک = (:) 1-2

1,778,319,443,618

سوددریافتیازتسهیالتاعطایی،سرمایهگذاریومشارکتواوراقمشارکت:

155,225,810,327

وجهالتزامدریافتیازمحلتسهیالتاعطایی

0

جمع سود مشاع = (: )3

155,225,810,327

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

7,822,799,974

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

0

منافع سپرده گذاران = (: )4+5

7,822,799,974

کسرمیشودحقالوکاله:

)(2,831,306,619

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

4,991,493,355

سودعلیالحسابپرداختیبهسپردهگذارانطیسالمالی:

)(4,248,844,739

ما به التفاوت سود پرداختی به سپردهگذاران:

742,648,616

