اطالعات صورت های مالی برای مقطع زمانی منتهی به  29اسفند1394
ردیف

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

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
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 عقد

6
7

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

انتشار
مبلغ  -ریال
155,444,883,492
1,231,638,376,746
16,490,757,875
95,212,707,056
0
مبلغ  -ریال
5,548,359,843
33,241,261,571
92,112,112,406
غیر دولتی
(مبلغ  -ریال)
155,444,883,492
1,231,638,376,746
16,490,757,875
95,212,707,056
0

تسهیالت – ریال
155,116,008,418

دولتی
(مبلغ  -ریال)
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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
-

انتشار
مبلغ  -ریال
1,498,786,725,170

1,498,786,725,170
خالص تسهیالت  -ریال
576,119,028,547
186,119,028,547
405,002,531,769
50,000,000,000
360,000,000,000
1,577,240,588,863
ذخیره عمومی -ریال
2,367,180,967
18,755,914,367
251,128,293
1,449,939,701
0

ذخیره اختصاصی -ریال

جمع ذخایر -ریال
2,367,180,967
18,755,914,367
251,128,293
1,449,939,701
0
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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

انتشار
مبلغ – ریال
73,223,959,241
333,072,025,000
17,271,023,124
6,261,348,768,675
73,223,959,241
657,867,625,236
333,072,025,000
17,271,023,124

مانده بدهکاران موقت-ریال
2,071,275,831
مانده بستانکاران موقت -ریال
227,423,937
سود هر سهم (ریال)
سود نقدي هر سهم

669,378
0

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


سپرده
هایصادرهسایربانکها


چک

1394/12/29
133,147,978
92,635,788,094
8,070,327
2,742,459,016,946
1,005,164,201,595
510,000,000,000
0

ضمیمه شماره 2

بانک مشترک ایران وونزوئال
صورت محاسبه سودقطعی سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بااحتساب حق الوکاله بکارگیری سپرده ها1394
شرح

مبلغ به ریال

تسهیالت اعطایی به بخش دولتی :

0

تسهیالت اعطایی به بخش غیردولتی :

1,131,049,731,594

سرمایه گذاری ومشارکتها (دولتی):

0

سرمایه گذاری ومشارکتها (غیردولتی):
سپرده سرمایه گذاری نزدسایربانکها

484,494,542,215

اوراق مشارکت:

0

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

1,615,544,273,809

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت:

23,933,925,680

سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه:

1,060,901,538

سپرده سرمایه گذاری یکساله :

360,141,177

سپرده سرمایه گذاری دوساله :

0

سپرده سرمایه گذاری سه ساله :

0

سپرده سرمایه گذاری چهار ساله :

0

سپرده سرمایه گذاری پنج ساله :

0

جمع انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدت دار:

25,354,968,394

کسرمی شودسپرده قانونی مربوط به انواع حسابهای سپرده سرمایه گذاری مدتدار:

)(2,272,046,714

خالص منابع سپرده گذاران = (: ) 2

23,082,921,680

منابع بانک = (:) 1-2

1,592,461,352,129

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

304,795,308,220

وجه التزام دریافتی ازمحل تسهیالت اعطایی

9,570,106,960

جمع سود مشاع = (: )3

314,365,415,180

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

4,491,657,935

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

23,087,378

منافع سپرده گذاران = (: )4+5

4,514,745,313

کسر میشود حق الوکاله :

)(692,487,650

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

3,822,257,663

سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران طی سال مالی :

)(2,473,613,288

کسری پرداختی به سپرده گذاران :

1,348,644,375

