نسبتهای مالی برای مقطع زمانی ساالنه منتهی به  29اسفند 1397
سرفصل اطالعات
ردیف
 1نسبت خالص تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط به:

2

3

انتشار

 -مجموع خالص تسهیالت و تعهدات

0.0029%

 -سرمایه پایه

0.0010%

 -سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها

0.0023%

نسبت خالص تسهیالت و تعهدات کالن به:
 -مجموع خالص تسهیالت و تعهدات

0

 -سرمایه پایه

0

 -سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها

0

نسبت سرمایهگذاری ها و مشارکتهای حقوقی به:
 -مجموع خالص تسهیالت و تعهدات

0

 -سرمایه پایه

0

 -سرمایه پرداخت شده و اندوخته ها

0

4

وضعیت باز ارزی به تفکیک هر یک از ارزها و مجموع ارزها

(ضمیمه شماره )1

5

نسبت خالص تسهیالت غیرجاری به مجموع خالص تسهیالت

15%

6

نسبت خالص تسهیالت به مانده سپردهها

228%

7

نسبت ارزش دفتری داراییهای ثابت به حقوق صاحبان سهام

3%

8

نسبت خالص تسهیالت کوتاه مدت به مجموع خالص تسهیالت

95%

9

نسبت مانده سپردههای دیداری (جاری) به مانده مجموع سپردهها

53%

10

نسبت مانده سپردههای بلندمدت به مانده مجموع سپردهها

47%

خالص وضعیت باز ارزی بانک ایران و ونزوئال
در تاریخ منتهی به 1397/12/29 :

شرح

پوند انگليس

درهم امارات

دالر
استراليا

دالر آمریکا

دالر

دینار

کانادا عراق

روبل روسيه

روپيه هندوستان

ریال

فرانک

سعودي سوئيس

لير ترکيه

وون کره
جنوبی

ین ژاپن

یوان چين

یورو

سایر
اسعار

جمع*(معادل ریالی)

الف -اقالم دارایی و بدهی بانک
الف -1-ليست دارایيهاي ارزي ( بدون احتساب
سرمایه پرداختی به شعب خارج از کشور و حساب

362,518,000

1,071,789,291

0

1,210,602,932,280

0

0

1,761,037,748

668,491,052

0

0

399,810,200

0

8,691,477

869,193,471,626

4,317,164,083,387

6,401,232,825,059

سهام و مشارکتهاي خارجی)
کسر می شود:

الف -2-ليست بدهيهاي ارزي:

0

0

0

1,037,019,480

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47,525,766,721

2,207,047,409,676

2,255,610,195,877

الف -3-خالص دارایيهاي ارزي ،بدهيهاي ارزي بدون
احتساب سرمایه پرداختی به شعب خارج کشور و
حساب سهام و مشارکتهاي خارجی) (خالص اقالم

362,518,000

1,071,789,291

0

1,209,565,912,800

0

0

1,761,037,748

668,491,052

0

0

399,810,200

0

8,691,477

821,667,704,904

2,110,116,673,711

4,145,622,629,182

باالي خط ترازنامه=مابه التفاوت "الف "1-و "الف-
)" 2
ب -حسابهاي زیرخط ترازنامه

ب -1-تعهد مشتریان

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

513,182,296,683

513,182,296,683

کسر می شود:

ب -2-تعهدات بانک

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

513,182,296,683

513,182,296,683

ب -3-خالص حسابهاي زیرخط ترازنامه

(مابه التفاوت "ب "1-و "ب"2-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ج -خالص وضعيت باز ارزي بدون احتساب سرمایه
پرداختی به شعب خارج کشور و حساب سهام و

362,518,000

1,071,789,291

0

1,209,565,912,800

0

0

1,761,037,748

668,491,052

0

0

399,810,200

0

8,691,477

821,667,704,904

2,110,116,673,711

4,145,622,629,182

مشارکتهاي خارجی( "الف"+"3-ب)"3-
د -حساب سرمایه پرداختی به شعب خارج از کشور و
حساب سهام و مشارکتهاي خارجی
ه -پایه سرمایه بانک
و -تقسيم وضعيت باز ارزي به پایه سرمایه بدون
احتساب بند "د" فوق ( ج تقسيم بر "ه")
ز -حساب سرمایه پرداختی به شعب خارج از کشور و
حساب سهام و مشارکتهاي خارجی به پایه سرمایه
("د" تقسيم بر "ه")

4,777,110,083,473

87%

ضمیمه شماره 1
1397/12/29
شرح

ريال

سرمایه الیه یک
سرمایه پرداخت شده -منابع تأمین شده توسط سهامداران

5,372,000,000,000

صرف سهام
سود (زیان) انباشته
اندوخته قانوني

458,768,762,580
611,023,135,005

اندوخته احتیاطي
سایر اندوختهها

3,250,888,789,254

جمع سرمایه الیه یک قبل از اعمال تعدیالت نظارتي

9,692,680,686,838

کسر مي شود :تعدیالت نظارتي
بهای تمام شده سهام بانک که در مرحله انتشار اولیه و یا افزایش سرمایه به طور بي واسطه توسط واحد های تابعه خریداری شده
دارایي های نامشهود

)(146,246,610,315

بهای تمام شده مازاد بر  ٪10سرمایه الیه یک در خصوص سرمایه گذاری های کمتر از  ٪10در سهام مؤسسات اعتباری دیگر و یا نهاد مالي
بهای تمام شده مازاد بر  ٪10سهام شرکت های سرمایه پذیر در خصوص سرمایه گذاری های بیش از  10٪در سهام مؤسسات اعتباری دیگر و یا نهاد مالي
بهای تمام شده سرمایه گذاری در واحد های تابعه ای که نهاد مالي محسوب نمي گردد
سایر تعدیالت به تشخیص بانک مرکزی
سود تقسیمي بین سهامداران
پاداش هیآت مدیره
جمع تعدیالت نظارتي
سرمایه الیه یک پس از اعمال تعدیالت نظارتي

)(146,246,610,315
9,546,434,076,523

سرمایه الیه دو
بدهي ایجاد شده ناشي از انتشار اوراق بدهي توسط موسسه اعتباری و صرف آنها و سایر بدهيها پس از احراز شرایط مقرر
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عام تا سقف  1/25درصد دارایي های موزون شده به ریسک
مبلغ تعدیل شده حاصل از تجدید ارزیابي دارایي های ثابت  ،سهام و اوراق بهادار

81,715,709,291
-

جمع سرمایه الیه دو

81,715,709,291

کسر مي شود:
فزوني سرمایه الیه دو به سرمایه الیه یک
سرمایه الیه دو قابل احتساب در سرمایه نظارتي

81,715,709,291

سرمایه نظارتي

9,628,149,785,814

سرمایه نظارتي نافذ*

4,777,110,083,473

ادامه ضمیمه شماره 1
سرمایه ثبت شده شرکت در تاریخ ترازنامه شامل  567،948سهم  10میلیون ریالی با نام می باشد  .اسامی سهامداران و درصد مالکیت هر یک به شرح زیر است  .حقوق
صاحبان سهام از کلیه جهات یکسان است .
تعداد سهام

سهامداران

درصد
مالکیت

سرمایه ثبت شده

تعهد صاحبان سهام

سرمایه پرداخت شده

ریال

ریال

ریال

سهامداران ایرانی :
بانک توسعه صادرات ایران

283,961

49.998%

شرکت گسترش تجارت برنا (سهامی خاص)

3

0.00053%

شرکت توسعه انرژی خدمات بیستون (سهامی خاص)

3

0.00053%

شرکت مدیریت وتوسعه فن آوری اطالعات آرمان (سهامی خاص)

3

0.00053%

گروه انرژی پترونفیس آرمان (سهامی خاص)

1

0.00018%

شرکت کارگزاری بانک توسعه صادرات ایران (سهامی خاص)

1

0.00018%

شرکت تأمین سرمایه آرمان (سهامی خاص)

1

0.00018%

شرکت صرافی توسعه صادرات (سهامی خاص)

1

0.00018%

جمع

283,974

50%

2,839,740,000,000

)(153,740,000,000

2,686,000,000,000

سهامداران ونزوئالیی :
بانک ونزوئال

49.999%

اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره ونزوئالیی

283,966
8

0.001%

جمع

283,974

50%

2,839,740,000,000

)(153,740,000,000

2,686,000,000,000

جمع کل

567,948

100%

5,679,480,000,000

)(307,480,000,000

5,372,000,000,000

