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باسمه تعالی

جناب آقای نوروزی
معاون محترم ناشران و اعضاء شرکت بورس اوراق بهادار تهران

موضوع : شفاف سازی در خصوص کنفرانس اطالع رسانی
با سالم و احترام؛

بازگشت به نامه شماره پیگیری ۶۴۵۲۲۳ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع ضرورت برگزاری 
اطالع رسانی در راستای رعایت ماده ۱۷ مکرر ۱ دستورالعمل اجرایی" نحوه انجام معامالت در بورس اوراق بهادار 

تهران"، بدین وسیله پاسخ به سواالت مطروحه در سامانه تدان به شرح زیر تقدیم میگردد:

ارزش افزوده پرتفوی بورسی گروه مالی سپهر صادرات در تاریخ ۳ تیرماه ۱۳۹۹ چند میلیارد ریال  -۱
بوده است؟

ارزش افزوده پرتفوی بورسی گروه مالی سپهر صادرات در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۳ معادل ۰۰۰ر۷۷ میلیارد ریال 
برآورد می گردد.

سود حاصل از معامالت سهام در گروه مالی سپهر صادرات از ابتدای سال مالی تا ۳۱ خرداد چند  -۲
میلیارد ریال بوده است؟

سود حاصل از معامالت سهام در گروه مالی سپهر صادرات از ابتدای سال مالی تا ۱۳۹۹/۳/۳۱ معادل ۰۰۰ر۲۰ 
میلیارد ریال است. 

بانک صادرات در حال حاضر چند درصد از سهام شرکت ملی انفورماتیک را در اختیار دارد؟ با توجه  -۳
به ارزش ۴۰ هزار میلیارد تومانی شرکت خدمات انفورماتیک ( که ۹۰ درصد آن در مالکیت شرکت 

ملی انفورماتیک میباشد) ارزش برآوردی چه میزان است؟
این بانک معادل ۲۱ درصد از سهام شرکت ملی انفورماتیک را در اختیار دارد که در حال حاضر ارزش بازار 
برآوردی آن صرفاً با توجه به مالکیت ۹۵ درصدی شرکت خدمات انفورماتیک (رانفور)، بالغ بر ۳۵۹ر۷۹ میلیارد 

ریال میباشد.  

چند درصد از سهام شرکت توسعه نیشکر در اختیار بانک و یا شرکتهای تابعه است؟ آیا  -۴
ارزشگذاری جدیدی از سهام این شرکت انجام شده است؟

بانک ۴۰ درصد از سهام شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی را در سال ۱۳۹۸ به گروه مالی سپهر صادرات 
واگذار نموده که بر اساس برآورد اولیه سهم بانک حدود ۰۰۰ر۷۴ میلیارد ریال میباشد. با توجه به لزوم 
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ارزشگذاری داراییهای شرکت گروه مالی سپهر صادرات، فرآیند ارزشگذاری نهایی شرکت مذکور در حال انجام 
است.

آخرین درصد سهامداری بانک یا شرکتهای تابعه در شرکت انرژی سپهر چه میزان میباشد؟  -۵
آخرین وضعیت شرکت مذکور را تشریح نمایید.

بانک ۴۶.۵۷ درصد از سهام باقیمانده در شرکت انرژی سپهر را در سال ۱۳۹۸ به گروه مالی سپهر صادرات 
واگذار نموده که ارزشگذاری شرکت مذکور در حال انجام است. 

سود خالص شرکت تأمین سرمایه سپهر در سال مالی ۱۳۹۸ چقدر بوده است؟ -۶
سود خالص شرکت اصلی تأمین سرمایه سپهر برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ مبلغ ۷۱۷ر۳ میلیارد 

ریال می باشد. 

زمان عرضه اولیه شرکت تأمین سرمایه سپهر چه زمانی است؟  در چه مرحلهای قرار دارد؟ -۷
در حال حاضر، عرضه اولیه گروه مالی سپهر صادرات در اولویت بانک می باشد.

ترکیب سهامداران تأمین سرمایه سپهر چگونه است؟ -۸
ترکیب سهامداران شرکت تأمین سرمایه سپهر برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ به شرح زیر میباشد:

درصد مالکیت تعداد سهام ترکیب سهامداران
۳۱ ۹۵۸ر۹۹۴ر۷۹۷ر۱ شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۲۰ ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۶۰ر۱ بانک سرمایه

۱۹.۵ ۰۰۰ر۹۰۰ر۱۳۳ر۱ بانک صادرات ایران
۱۴.۵ ۰۰۰ر۱۰۰ر۸۳۸ شرکت گروه مالی سپهر صادرات 
۹.۹۹ ۲۰۰ر۹۹۴ر۵۷۹ شرکت سرمایهگذاری خوارزمی

۵ ۰۰۰ر۰۰۰ر۲۹۰ شرکت خدمات بازار سرمایه الگوریتم
۰.۰۰۰۱ ۸۰۰ر۵ شرکت واسپاری صادرات
۰.۰۰۰۱ ۰۴۲ر۵ شرکت سرمایه گذاری اهداف

۱۰۰ ۰۰۰ر۰۰۰ر۸۰۰ر۵ جمع
 

خالص داراییهای ارزی بانک صادرات ایران در حال حاضر به چه میزان است؟ -۹
با عنایت به وضعیت ارزی این بانک در مقطع ۱۳۹۹/۰۳/۳۱، خالص داراییهای ارزی مثبت و معادل ۹۳ 

میلیون دالر میباشد.
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در حال حاضر میزان اسپرد بین سود تسهیالت اعطایی و سپردههای بانکی چقدر است؟ -۱۰

مطابق صورتهای مالی سال ۱۳۹۸، خالص درآمد تسهیالت و سپردهگذاری از مبلغ ۰۹۲ر۱۹ میلیارد ریال در 
سال ۱۳۹۷ به مبلغ ۹۶۳ر۴۵ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است (رشد معادل ۱۴۴ درصد).        

با توجه به لزوم اصالح ساختار صورتهای مالی، حرکت از سود غیر عملیاتی به سمت سود عملیاتی در دستور 
کار این بانک قرار دارد.   

                                           

       رونوشت: اداره کل حسابداری مالی

                                          


