اطالعات صورتهای مالی برای مقطع زمانی منتهی به  29اسفند1393
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
اشخاص
تعهدات
و
تسهیالت
اطالعات مربوط به جزییات
نوع تسهیالت
مرتبط (به شرح آییننامه تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط) اشخاص مرتبط مشارکت مدنی
خالص تسهیالت و تعهدات کالن به تفکیک جاري ،سررسید
گذشته ،معوق ،مشکوک الوصول و سوخت شده

انتشار
مبلغ  -ریال
1,269,521,348
1,306,726,773,955
14,363,365,060
9,744,803,425
71,570,723,007
مبلغ  -ریال
188,547,220,463
155,183,862,730
13,163,857,898
غیر دولتی
(مبلغ  -ریال)
1,269,521,348
1,306,726,773,955
14,363,365,060
9,744,803,425
71,570,723,007

تسهیالت – ریال
151,495,827,559

دولتی
(مبلغ  -ریال)
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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
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
1,342,416,415,301
0
28,630,971,216
0
0
1,371,047,386,517
خالص تسهیالت  -ریال
1,195,624,500
533,000,000
194,512,500,000
802,826,137
58,407,604,166
16,998,655,448
2,801,369,396,614
ذخیره عمومی -ریال
16,199,170
19,149,383,399
215,450,476
120,621,624
941,235,004
20,442,889,673

ذخیره اختصاصی -ریال
0
1,470,242,804
0
0
0
1,470,242,804

جمع ذخایر -ریال
16,199,170
20,619,626,203
215,450,476
120,621,624
941,235,004
21,913,132,477

اطالعات صورتهای مالی برای مقطع زمانی منتهی به  29اسفند1393
ردیف

12

13
14
15
16
17
18

سرفصل اطالعات
مانده اقالم زیر خط ترازنامه
تعهدات مشتریان بابت اعتبار اسنادي باز شده
تعهدات مشتریان بابت ضمانت ها و پذیرش هاي صادره
مانده اقالم زیرخط ترازنامه نظیر بروات قبولینویسی شده ،انواع تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه صادره متقابل
ضمانتنامهها ،انواع اعتبارات اسنادي ،ظهرنویسیها ،وجوه اداره حساب هاي انتظامی
شده ،تضمینات و ......
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
نحوه محاسبه و میزان سود قطعی منابع سپردهگذاران
مانده بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده
مانده بدهکاران بابت ضمانتنامههاي پرداخت شده
مانده بدهکاران موقت-ریال
مانده بدهکاران موقت
389,651,021,148
مانده بستانکاران موقت -ریال
مانده بستانکاران موقت
3,830,940,160
سود هر سهم (ریال)
سود هر سهم و سود نقدي متعلق به هر سهم
سود نقدي هر سهم

انتشار
مبلغ – ریال
8,332,578,369
34,175,912,700
5,230,733,105
7,004,462,761,338
8,332,578,369
1,316,210,833,523
340,175,912,700
5,230,733,105

485,790
-

ضمیمه شماره 1
مطالبات از مؤسسات اعتباری به تفکیک داخلی و خارجی
عنوان

1393/12/29

سپرده های دیداری نزد بانکهاوسایرموسسات اعتباری داخلی (ریال)

1,242,992,928

سپرده های دیداری نزد بانکهاوسایرموسسات اعتباری داخلی (ارز)

346,097,840,651

سپرده های مدت دار نزدبانکهاوسایرموسسات اعتباری داخلی (ریال)

6,683,777

سپرده های مدت دارنزد بانکهاوسایرموسسات اعتباری داخلی ( ارز)

2,466,937,014,362

سپرده های دیداری نزدبانکهای خارجی ( ارز )

3,713,908,696,213

سپرده های مدت دار نزدبانکهای خارجی(ارز)

0

سپرده گذاری دربازاربین بانکی (ریال)
چکهای صادره سایر بانکها

350,000,000,000
0

ضمیمه شماره 2

محاسبه تفاوت سود قطعی سپرده های سرمایه گذاری پایان سال 1393
خالص منابع سپرده گذاران

منابع بانک

میانگین  52هفته سال
میانگین  52هفته سال
سپرده قانونی مربوط به
انواع حسابهای سپرده
انواع حسابهای سپرده
سرمایه گذاری مدت دار
سرمایه گذاری مدت دار
7,640,076,828

911,506,683

مانده

6,728,570,145

سودمتعلق به سپرده گذاران
جایزه سپرده قانونی
خالص منابع سپرده
گذاران /منابع بانک مربوط به انواع حسابهای
+خالص منابع سپرده سپرده سرمایه گذاری
مدت دار
گذاران * سودمشاع
1,712,002,344

10,873,806

مانده

1,722,876,150

میانگین 52
میانگین  52هفته سال
هفته سال
خالص تسهیالت
اوراق
اعطایی
مشارکت
789,168,569,744

0

میانگین  52هفته
سرمایه گذاری
نزدسایربانکها
533,435,888,307

سودمشاع

خالص منابع سپرده
گذاران

6,728,570,145

مانده

1,315,875,887,906

سوددریافتی از محل
درآمد حاصل از
سپرده گذاریها
تسهیالت اعطایی ریالی

186,645,618,876

143,470,222,808

سود وجه التزام دریافتی
بابت تسهیالت
اوراق
مشارکت اعطایی ریالی
0

6,404,679,625

مانده

336,520,521,309

