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شركت بانک دی (سهامي عام)
موضوع  :پيش بيني سود هر سهم سال مالي منتهي به 23/29/92
اطالعات پیش بیني سود هر سهم سال مالي منتهي به  23/29/92با سرمایه 000ر 5میلیارد ریال که در پیش بیني تلفیقي به مبلغ
 599ریال به ازای هر سهم و در پیش بیني شرکت اصلي مبلغ  060ریال به ازای هر سهم توسط شرکت بانک دی (سهاميعام) تهیه
گردیده است ،در فایل ضمیمه ایفاد ميگردد.
ساير اطالعات:
 -2بهموجب تصمیمات مجمع عمومي فوقالعادة مورخ  92/20/95افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 000ر 9میلیارد ریال بهمبلغ 000ر5
میلیارد ریال از محل مطالبات و آوردةنقدی سهامداران در اختیار هیاتمدیره قرار گرفت که براساس مصوبه جلسه هیات مدیره
مورخ  ،20/02/06سرمایه شرکت از مبلغ 000ر 9میلیاردریال به مبلغ 000ر 0میلیارد ریال و بر اساس مصوبه جلسه هیئت مدیره
مورخ  22/00/92از مبلغ 000ر 0میلیارد ریال به مبلغ 000ر 5میلیارد ریال افزایش یافت.
 -9شرکت پیشبیني سود هر سهم سال مالي منتهي به  29/29/92را با سرمایه 000ر 5میلیارد ریال در تاریخ  22/29/05مبلغ 900
ریال ،در تاریخ  29/03/06در صورت سود و زیان تلفیقي مبلغ  906ریال و در شرکت اصلي مبلغ  900ریال و در تاریخ
 29/22/99در شرکت اصلي مبلغ  900ریال اعالم نموده بود که مطابق اطالعات حسابرسي شده سال  29در صورت سود و زیان
تلفیقي مبلغ  335ریال و در شرکت اصلي مبلغ  920ریال محقق گردید.
 -3شرکت پیشبیني سود هر سهم سال مالي منتهي به  23/29/92را در تاریخ  29/22/99در شرکت اصلي مبلغ  390ریال و در
تاریخ  29/29/90در صورت سود وزیان تلفیقي مبلغ  320ریال و در شرکت اصلي مبلغ  390ریال و مطابق اطالعات پیوست در
صورت سو د وزیا تلفیقي مبلغ  599ریال و در شرکت اصلي مبلغ  060ریال اعالم نموده است.
 -0مزید اطالع ،درآمدهای غيرمشاع بانک در پیش بیني سال مالي منتهي به  23/29/92به مبلغ 690ر302ر 9میلیون ریال (به
ازای هر سهم مبلغ  062ریال و معادل  209درصد سود خالص) عمدتاً ناشي از ساير درآمدها به مبلغ 963ر023ر 9میلیون
ریال مي باشد که مطابق یادداشت توضیحي شماره  9اطالعات پیوست ،بخش عمده آن مربوط به درآمد وصول مطالبات (به
مبلغ 020ر002ر 2میلیون ریال) مي باشد .شرکت در این خصوص اعالم نموده است " :مبلغ مزبور مربوط
به دریافت مازاد منابع حاصل از تسویه مطالبات غیرجاری
خانواده بانک (شرکت صرافی دی) می باشد .از این بابت مبلغ
407ر 1میلیارد ریال تفاوت ناشی از وصول مطالبات به شرح
یادداشت  9-5مهراه صورت های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به
 99/19/99حماسبه و در برآورد عملکرد سال مالی منتهی به
 99/19/99حلاظ گردیده است".

 -5با توجه به یادداشت توضیحي شماره  20اطالعات اخیر در خصوص هزینه مطالبات مشکوک الوصول (به مبلغ 620ر 603میلیون
ریال) شرکت اعالم نموده است ":با توجه به این که نوع وثایق قابل دریافت از مشتریان بابت مبلغ 906ر 00میلیارد ریال
تسهیالت اعطایي در سال مالي آتي بصورت دقیق مشخص نمي باشد ،لذا ذخایر اختصاصي از این بابت لحاظ نشده است و 2.5
درصد کل تسهیالت جاری ذخیره عمومي در نظر گرفته شده است".
 -6توجه سرمایه گذاران محترم را به یادداشت توضیحي شماره  23-9توضیحات شرکت در خصوص ذخیره مورد لزوم شرکت بیمه
دی جلب مي نماید.
 -0مزید اطالع ،پیش بیني سال مالي  23نسبت به عملکرد واقعي سال مالي قبل جمع درآمد های مشاع  90درصد افزایش ،جمع
کل درآمدهای بانک  62درصد افزایش ،جمع هزینه ها  00درصد افزایش و سود خالص پس از کسر مالیات  59درصد افزایش را
نشان مي دهد.
* توجه به این نکته حائز اهمیت مي باشد که با توجه به عملکرد واقعي  3ماهه  23شرکت و تحقق سود خالص به مبلغ 029ر909
میلیون ریال ( 09ریال به ازای هر سهم) ،تنها معادل  20درصد از پیش بیني سال مالي  23پوشش داده شده است.

