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 بانک ملت )سهامی عام(

 سواالت مطرح شده در سامانه تدان به همراه پاسخ

 بانک ارزی تراز خالص 1399/06/31 شدهحسابرسی گزارش 61-5-5 توضیحی یادداشت اساس بر .1

 اساس بر متاسفانه اما است شده ذکر دالر 7,576,014,519 آمریکا دالر اساس بر اسعار سایر شدههمگن

 و اعداد شرکت ارزی هایدارایی خصوص در شرکت اهمیت با هایافشا همچنین شدهحسابرسی هایشگزار

  .است شده بیان متفاوتی ارقام

 ورتص به هادارایی از طبقه هر تفکیک به آن نوع اساس بر شرکت ارزی هایدارایی ریز صورت است خواهشمند

 یرذخا ,(الوصولمشکوک ذخایر گرفتن نظر در بدون اعطایی ارزی تسهیالت لیست مثال طوربه) ناخالص

 همچنین و شده اخذ وثایق تسهیالت, کنندهدریافت اشخاص آن, خالص تسهیالت, هر با مرتبط الوصولمشکوک

 افشا را غیره و ملی توسعه صندوق مانند خارجی منابع سایر و بانک داخلی منابع جمله از آن تامین منشا تفکیک

 .نمایید

میلیون دالر بوده که  7.576لغ بر بطور ناخالص با 1399وضعیت باز ارزی بانک در پایان شهریور ماه  پاسخ: 

قانون رفع موانع تولید  20مشمول ماده  های به دلیل تعیین تکلیف و وصول بخش قابل توجهی از پرونده

که  بانک مرکزی 1015/60رقابت پذیر در شش ماهه دوم سال و خارج نمودن پرونده های مشمول بخشنامه 

در پایان و همچنین اضافه نمودن درآمدهای ارزی شناسایی شده در شش ماهه دوم،  قابل تسعیر نمی باشند،

 که به تفکیک به شرح ذیل می باشد: میلیون دالر گزارش شده است 6.436 معادل سال بطور خالص

 میلیون دالر شرح

 20.201 تسهیالت و اعتبارات جاری

 1.088 اعتبارات معوقتسهیالت و 

 1.276 تسهیالت و اعتبارات مشکوک الوصول

 4.163 سایر دارائیهای ارزی

 26.728 جمع دارائیهای ارزی پولی

 (19.500) کسر می شود : بدهی های ارزی

 7.228 خالص وضعیت باز ارزی

 (791) 1015/60کسر می شود پرونده های مشمول بخشنامه 

 6.436 قابل تسعیرخالص وضعیت باز ارزی 
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ریال به ازای هر یورو و سایر  190.000ریال به ازای هر دالر و  159.000بایستی با نرخ  مبلغ قابل تسعیر

 421.000اسعار با نرخ برابری آن نسبت به یورو در پایان سال تسعیر گردند و سود تسعیر ناخالص در حدود 

 عدیالتی به شرح ذیل می باشد:میلیارد ریال عاید بانک می نماید که نیازمند ت

با عنایت به اینکه بخش عمده ای از خالص وضعیت باز ارزی مربوط به مطالبات بانک از اشخاص حقیقی و 

حقوقی با سررسید چندین ساله بوده و در طبقات غیر جاری قرار دارند و با استناد به مقررات و دستورالعملهای 

بایستی ذخیره مناسب بابت آنها در حسابها منظور گردد که بر اساس بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 

میلیارد ریال هزینه م.م برای سال مالی  210.000محاسبات اولیه صرفاً در نتیجه اعمال نرخ تسعیر ارز حدود 

 مورد نیاز می باشد. 30/12/1399منتهی به 

نکها بر خالف الزام بانک مرکزی به استفاده بانکها از با توجه به اینکه سازمان امور مالیاتی در تعیین مالیات با

میلیارد  86.000مبلغ  1397نرخ اعالمی، نرخ نیمایی را مبنای محاسبه سود تسعیر ارز قرار داده و برای سال 

میلیارد ریال  132.000برگ تشخیصی به مبلغ بیش از  1398ریال مالیات قطعی مطالبه نموده و برای سال 

نیز مبلغ به مراتب بیشتری مطالبه گردد. بنابراین با  1399ت و پیش بینی می شود برای سال صادر نموده اس

میلیارد ریال  104.000در نظر گرفتن ذخیره موجود در دفاتر و تعدیل مبالغ مطالبه شده، مبلغی در حدود 

مد تسعیر ارز نیز در میلیارد ریال مالیات سال جاری صرفاً بابت درآ 26.000ذخیره مالیات سنواتی و مبلغ 

 حسابها منظور خواهد گردید.

بدیهی است بانک در جهت صیانت از منافع سهامداران محترم، اعتراض خود را به مبانی محاسبه مالیات اعالم 

 نموده و پیگیری الزم جهت احقاق حقوق خود در مراجع مختلف دادرسی مالیاتی در دست اقدام دارد.

میلیارد ریال بصورت خالص عاید بانک خواهد  81.000وق از محل سود تسعیر مبلغ با امعان نظر به مراتب ف  

میلیارد ریال  23.000و مبلغ مازاد معادل  19/07/1399میلیارد ریال در اطالعیه مورخ  57.800شد که مبلغ 

 گردید. جهت اطالع سهامداران محترم در سامانه کدال افشاء 16/02/1400در اطالعیه شفاف سازی مورخ 

 

با توجه به اینکه حجم پرونده های اعتباری بانک بسیار باال بوده و امکان ارائه در مورد بخش دوم سوال نیز  

ر هر دامکان پذیر نمی باشد لیکن لیستهای مربوطه  ه دلیل حجم باالی اطالعاتریز پرونده های ارزی هم ب

ست ا حسابرس مستقل و بازرس قانونی قرار گرفته به ریز در اختیار سازمان حسابرسی بعنواندوره مالی که 

ارائه و مورد تایید ایشان قرار  31/06/1399و آخرین بار در رسیدگی به صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 

د پس از تایی ودر حال رسیدگی بوده  گرفته است، در سال جاری نیز به حسابرسان محترم تحویل شده که

رت طبقه بندی شده و به تفکیک طبقات و وثایق و مدت زمان در یادداشتهای بصوحسابرس و در مهلت مقرر 

 جهت اطالع سهامداران محترم منتشر خواهد گردید. همراه صورتهای مالی 
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 ,1397/12/29 تاریخ در تسعیر سود شناسایی جهت 139/03/27 اهمیت با اطالعات افشای اساس بر .2

 آمریکا دالر 4,388,776,014 بانک برای( مازاد هایدارایی) مثبت ارزی تراز در دسترس در پولی اقالم

 لوصولا مشکوک مطالبات هزینه آثار اعمال از پس دسترس در ارزی حسابهای تسعیر اساس بر و است شده بیان

 123,537,966 مبلغ(  دالر هر ازای به ریال 33.000) ریال 75.000 تا ریال 42.000 مبلغ از آن از ناشی

 .است نموده شناسایی ریال میلیون

 تاریخ در شرکت قانونی بازرس و مستقل حسابرس گزارش( خاص برمطلب تاکید) 8 بند اساس بر        

 ریال 15.000) ریال 90.000 تا ریال 75.000 مبلغ از شرکت دسترس در هایدارایی تسعیر جهت 1398/12/29

 ریال میلیون 116.585.000 آن ازای به و تسعیر سود ریال میلیون 122.028.000 مبلغ  ,(دالر هر ازای به

 5.443.000  خالص سود به منجر نهایتا که است شده منظور هاحساب در الوصولمشکوک مطالبات ذخیره

 .است شده ریال میلیون

 ,1399/06/31 تاریخ در تسعیر سود شناسایی جهت 1399/07/19 اهمیت با اطالعات افشای اساس بر سپس   

 آمریکا دالر 7,579,288,087 بانک برای( مازاد هایدارایی) مثبت ارزی تراز در دسترس در پولی اقالم

 لوصولا مشکوک مطالبات هزینه آثار اعمال از پس دسترس در ارزی حسابهای تسعیر اساس بر و است شده بیان

 میلیون 57.800.000 مبلغ(  دالر هر ازای به ریال 20.000) ریال 110.000 تا ریال 90.000 مبلغ از آن از ناشی

 .است نموده شناسایی ریال

 

 در تسعیر سود شناسایی جهت 1400/02/16 اهمیت با اطالعات افشای اساس بر سپس اساس بر  در نهایتا      

 بانک برای( مازاد هایدارایی) مثبت ارزی تراز در دسترس در پولی اقالم ,30/12/1399 تاریخ

 ارآث اعمال از پس دسترس در ارزی حسابهای تسعیر اساس بر و است شده بیان آمریکا دالر  6.436.000.000

 هر ازای به ریال 49.000) ریال 159.000 تا ریال 110.000 مبلغ از آن از ناشی الوصول مشکوک مطالبات هزینه

 .است نموده شناسایی ریال میلیون 23.800.000 مبلغ(  دالر

 به بانک آن ارزش در تاثیرگذار عامل ترینمهم عنوان به ملت بانک ارزی هایدارایی سطح که آنجایی از( الف

 و دض هایافشا بدیهست است دارانسهام گیریتصمیم مبنای و عامل بانک, آن افشاهای تمامی رودمی شمار

 ستا خواهشمند بنابراین شود آنها وزیان ضرر عامل و دارانسهام گمراهی باعث تواندمی شرکت توسط نقیض

 میلیارد 1.1 کاهش با سپس و دالر میلیارد 7.6 سپس دالر میلیارد 4.3 از متفاوت دسترس در ارز مقدار اعالم علت

 خصمش را تسعیر جهت دسترس در ارز دقیق مقدار و کرده تشریح دقیق طور به را مختلف هایگزارش در دالری

 .نمایید تشریح را منابع سایر نبودن درسترس در علت همچنین. فرمایید

 میلیارد 4.4 اعالم با 1397/12/29 برای دالر ریالی 33.000 رشد برای بانک است مشخص که گونه همان( ب

 رشد با اخیر گزارش در که درحالی است کرده شناسایی ریال میلیارد هزار 124 معادل سودی دارایی دالر
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 سود شناسایی مبنای شفاف و دقیق طور به است خواهشمند است نموده اعالم کمتری بسیار سود دالر باالتر

 ,الوصولمشکوک مطالبات ذخیره اخذ مکانیزم همچنین بانک هایدارایی از گروه هر برای تسعیر ناخالص

 .کنید بیان مشخص طوربه را اعطایی تسهیالت با مرتبط هایهزینه سایر و مالیات

اقالم  1398همانگونه که سهامداران محترم و فعاالن بازار سرمایه اطالع دارند بانک ملت تا قبل از سال  پاسخ:

پولی درائیهای ارزی غیر جاری را با استناد به دستورالعملهای شناسایی درآمد تسهیالت اعطایی و ممنوعیت 

لیل طبق روال سالهای گذشته، و مشکوک الوصول، تسعیر نمی نمود به همین دشناسایی سود طبقات معوق 

تغییر با اهمیت  جائیکهاز آن .تسعیر نگردید بود،میلیارد دالر 2.8که بالغ بر  1397 اقالم غیر جاری در سال 

رتهای مالی بانک، بانکها همزمان با تهیه صو 1398اتفاق افتاده و در اوایل سال  1397نرخ تسعیر ارز از سال 

 و سود تسعیر ارز را مطرح نمودند و موضوع مورد تایید ضمنی بانک مرکزیعافیت مالیاتی برای تقاضای م

نهادی با همین مضمون نیز برای طرح در هیأت دولت و حتی نیز قرار گرفت و پیش وزارت امور اقتصاد و دارائی

الیات مذخیره  ،بنابراین این بانک بابت مالیات سود ناشی از تسعیر ارز طرح در جلسه سران قوا آماده گردید

 در حسابها منظور نکرد.

مشخص گردید سازمان امور مالیاتی نه تنها معافیت مالیاتی را  1397پس از خاتمه رسیدگی مالیاتی سال 

استفاده نموده  ،نپذیرفته است بلکه برای تسعیر اقالم پولی از نرخ نیما که باالتر از نرخ اعالمی بانک مرکزی بود

لباتی غیر جاری را نیز تسعیر نموده است. لذا این بانک برای صیانت از حقوق و از طرف دیگر کلیه اقالم مطا

و کلیه اقالم مطالباتی غیر جاری را نیز تسعیر نموده و بر تغییر روش داده  1398سهامداران محترم در سال 

ال ی سهمین اساس نسبت به محاسبه ذخیره م.م اقدام نموده که بخش قابل توجهی از آن در رسیدگی مالیات

 مورد پذیرش قرارگرفته است.  1398

را نیز مجدداً با روش جدید محاسبه و تجدید ارائه نموده و بر همین  1397همچنین اقالم مقایسه ای سال 

در حسابها منظور کرده است که موضوع منظور نمودن آن در محاسبات  1397اساس ذخیره م.م برای سال 

 در دست پیگیری می باشد.همچنان جع نظارتی مالیاتی هزینه های مورد قبول مالیاتی از مرا

 ارزی تسهیالت 1399/06/31 شدهحسابرسی گزارش 12-3-1 شماره توضیحی یادداشت اساس بر .3

 ملی هایشرکت به اعطایی تسهیالت اصل بابت یورو میلیون 5.189 شامل بانک داخلی منابع محل از اعطایی

 بنیم شده اشاره بند در موجود صراحت و است شده اعطا ایران نفتی هایفرآورده پخش و پاالیش و ایران نفت

 به تنف وزارت هایزیرمجموعه هاشرکت این که هاشرکت آن به اعطایی تسهیالت در کافی تضمینات وجود بر

 مطالبات میزان فرمایید مشخص است خواهشمند آیندمی حساببه دولتی هایزیرمجموعه عنوان

 به جاری مطالبات انتقال دالیل است؟ چقدر هاشرکت این به اعطایی تسهیالت از الوصولمشکوک

 ایهگیریپی مستندات و مذکور هایشرکت عالی اعتباری درجه و کافی تضامین وجود با الوصولمشکوک

 .گردد دقیق اشاره مطالبات احصای جهت گرفتهانجام
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پخش و پاالیش فرآورده های نفتی و شرکتهای ، شرکت ایران نفت تسهیالت اعطایی به شرکت ملیپاسخ: 

رار می دولتی قاعطایی و مطالبات از اشخاص در سرفصل تسهیالت  دولتی می باشند و که تابعه شرکت نفت

حدود  1399میلیارد دالر بوده که با احتساب سود و وجه التزام شناسایی شده تا پایان سال  13بیش از گیرد 

 میلیارد دالر می باشد. 19

به میزان یک و نیم درصد  و ذخیره عمومی صرفاً مذکور برای تسهیالت ،مطابق با بخشنامه بانک مرکزی 

قانون  16تبصره  "هـ "با استناد به بند لذا تاکید می گردد تسهیالت مذکور که  می گردد. و منظور محاسبه

صلهای غیرجاری رند و به سرفدر طبقه جاری قرار دا ،امهال گردیده 1400تا پایان سال  1398بودجه سال 

 منتقل نگردیده است بنابراین ذخیره اخصاصی برای تسهیالت مذکور منظور نگردیده است.

 

 از فارغ اقتصادی امور سازمان توسط شرکت عملکرد بر مالیات ذخیره مبنای هاشنیده اساس بر .4

 اریخت در نیما دالر ارزی هایدارایی تسعیر خصوص در نظارتی نهاد عنوان به ا.ا.ج مرکزی بانک هاینامهبخش

 هب توجه با بانک منابع اصل که حالی در است شده گرفته نظر در ریال 232.694 برابری نرخ با 1399/12/29

 در موجود منابع آن از بخشی همچنین است شده تسعیر ریالی 159.000  دالر مبنای بر مرکزی بانک دستورات

 هزینه که صلالومشکوک مطالبات ذخایر ,مالیات محاسبه در و است نشده تسعیر نبودن دسترس در دلیل به بانک

 .است نگردیده لحاظ هستند نیز مالیاتی قبول قابل

 زا بخشی بابت هم آن مالیاتی, قبولقابل هایهزینه کسر از پس آن خالص سود نه بانک درآمد از رو این از

 مشمول است نشده بانک نصیب ا.ا.ج مرکزی بانک دستورات واسطه به عمل در درآمدش که راکد هایدارایی

 از ایعمده بخش همچنین و شودمی پرداخت بانک ریالی منابع از نقد صورت به که شد خواهد مالیات پرداخت

 منافع جهت در تاکنون که مکتوبی و مستند هایگزارش و هاگیریپی است خواهشمند. بردمی بین از را آن سود

 فشاا است شده انجام ارز تسعیر برای واحدی نرخ گرفتن نظر در به مالیاتی مقامات اقناع بابت دارانسهام

 .گردد

به نرخ تسعیر ارز اعالمی سازمان امور مالیاتی متاسفانه اشاره گردید  2پاسخ سوال همانگونه که در پاسخ : 

یما از نرخ نبانک مرکزی به منظور تسعیر اقالم دارائیهای و بدهی های پولی ارزی بانکها تمکین ننموده و 

و عالوه بر اقالم جاری، مطالبات غیر جاری برای محاسبه درآمد مشمول مالیات بانک استفاده می نماید 

واصالحی  22/6/93مورخ 524/93/200د دستور العمل شماره  به استنابانک را نیز مشمول مالیات دانسته و 

که اذعان می دارد در مواقعی که برای تسعیر نرخ ارز نرخهای  22/12/97مورخ  172/97/200شماره 

متعددی ) شامل نرخ رسمی ، بازار ثانویه )سامانه نیما (ونرخ آزاد )سنا( وجود داشته باشد می بایست با 

مودی مالیاتی مطابق مقررات مکلف به تسویه حساب به چه نرخی می باشد از  ملحوظ نظر داشتن اینکه

نرخهای فوق حسب مورد برای تسعیر استفاده کند ، در همین راستا سازمان امور مالیاتی مبنای محاسبات  

پولی قانون  11در آمد حاصل از تسعیر ارز را نرخ نیمایی قرار داده است ، در صورتیکه بموجب بند )ب( ماده 
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وبانکی ، نظارت بر بانکها وموسسات اعتباری ، طبق مقررات این قانون بعهده بانک مرکزی می باشد ودر ماده 

قانون یاد شده موارد نظارت ودخالت بانک مرکزی در امور پولی وبانکی با تصویب شورای پول واعتبار  14

 احصا می گردد .  

کهای بورسی مبنی بر رعایت الزامات  ابالغی  از سوی بانک مرکزی لیکن با توجه به الزامات مقرر برای بان     

ج.ا.ا واعمال نرخهای مصوب از سوی آن مرجع ، این بانک نیز نسبت به تسعیر داراییها وبدهیهای ارزی خود 

طی برگ قطعی    1397با نرخ مصوب بانک مرکزی ج.ا.ا اقدام نمود . لذا با توجه به قطعی شدن مالیات سال 

هزار میلیارد ریال و ابالغ برگ   86.364به مبلغ  9/1/1400مورخ     100000094523476ه   شمار

به  مبلغ  23/12/1399مورخ    100000094079338به شماره    1398تشخیص صادره برای سال 

 یهزار میلیارد ریال و با توجه به نحوه برخورد سازمان امور مالیاتی  در خصوص نرخ تسعیر برا 132.277

نیز نافذ بوده و در نتیجه می بایست از  99، پیش بینی می گردد که روال موجود برای سال  98و97سنوات 

 این بابت  محاسبه وذخیره گیری الزم در دستور کار قرار گیرد.  .

این بانک  عالوه بر اینکه تمامی تالش ومساعی خود را جهت تقسیط وکاهش مالیات قطعی شده انجام     

پیگیری در سایر مراجع ت ، همچنان ارجاع پرونده به شورای عالی مالیاتی ودر صورت عدم پذیرش ، داده اس

در دستور کار بانک قرار داشته ، ضمن اینکه با رایزنیهای انجام شده موضوع مربوطه دادرسی مالیاتی عالی 

قتصادی ودارایی نیز مورد ادعا از طریق شورای هماهنگی بانکها ، سازمان بورس اوراق بهادار و  وزارت امور ا

به   19/02/1400مورخ     50/0020وپیگیری می باشد که می توان به عنوان نمونه به نامه های شماره  

مورخ     7/0020عنوان جناب آقای  دکتردژپسند وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و نامه شماره شماره  

تی  ریاست محترم بانک مرکزی ج.ا.ا   ، نامه شماره   به عنوان جناب آقای  دکتر هم  18/01/1400

به عنوان دکتر معمار نژاد معاونت محترم امور بانک وبیمه وزارت امور    25/12/99مورخ   439/0020

 اقتصادی ودارایی اشاره نمود .

 

 میلیارد 3.2 غرامت از پوند میلیارد 1.25 دریافت بر مبنی انگلیس دولت با ملت بانک توافق به توجه با .5

 دالیل مطروحه, دعوی در مدیران توسط هارسانه در ملت بانک شدن برنده اعالم و ادعا, مورد پوندی

 به فوق مبلغ جای به انگلیس دولت از خسارت یورو میلیون 91 دریافت جهت محترم, مدیرههیأت کارشناسی

 ؟.گردد ارائه دارانسهام

ادعای بانک در فضای مجازی و رسانه های مختلف صرفاً گمانه مبالغ متنوع مطرح شده در خصوص پاسخ: 

زنی بوده و هیات مدیره بانک با در نظر گرفتن منافع بانک و سهامداران اقدام به توافق با خزانه داری انگلیس 

 بانک ثبت  1398و در حسابهای درآمدی سال  نموده و مبلغ مذکور وصول و به حسابهای بانک واریز گردیده

 نحو مناسب به سهامداران محترم و مراجع نظارتی اطالع رسانی گردیده است.و به 
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 الماع  را وثایق فروش و تملیک ترهین, جهت در شدهانجام اقدامات و شدهسوخت تسهیالت وثایق ارزش .6

 .بفرمایید

بنای مفاد بر م همانگونه که سهامداران محترم بانک اطالع دارند طبقه بندی تسهیالت در بانکها بایستیپاسخ: 

دستورالعملها و بخشنامه های بانک مرکزی انجام گردد و بانک ملت همواره بر رعایت قوانین و مقررات و 

الغی بانک مرکزی تاکید داشته و دارد. طبق دستورالعملهای بانک مرکزی بانکها پس از ی ابدستورالعملها

وق و مشکوک الوصول و پس از اعالم مراتب به انتقال مطالبات از طبقه جاری به طبقات سررسید گذشته، مع

ین گام اقدام به استفاده از تضامین و وثایق می نماید. برای این بابت پرداخت بدهی های خود در آخرمشتری 

منظور عالوه بر ایجاد کمیته های تخصصی برای وصول مطالبات، واحدهای تخصصی مانند اداره کل وصول 

ای حقوقی و نظارتی بانک پیگیر وصول ایجاد نموده که با همکاری واحده مطالبات و شرکت وصول مطالبات

 مطالبات بوده و در صورت لزوم نسبت به تملیک وثایق اقدام می نمایند.

بانک در رابطه با وصول مطالبات خود و تملیک وثایق عیناً بر اساس دستور العملهای بانک مرکزی و بنابراین 

، نیاز به اخذ مطالبات سوخت شدهعمل می نماید و بر اساس مفاد اساسنامه،  هو مفاد اساسنامقوانین آمره 

  مصوبه از مجمع عمومی صاحبان سهام می باشد که بر همین اساس نیز اقدام می گردد.

علی ایحال طی چند سال گذشته هیچکدام از مطالبات بانک الوصول و سوخت شده اعالم نشده و پیگیریهای 

 مطالبات بطور مستمر در حال انجام می باشد. الزم برای وصول کلیه

همچنین بانک بموجب قوانین تملیک وثایق وبه استناد مفاد بخشنامه های داخلی نسبت به تملیک آن دسته 

 از وثایقی که مدیون امکان استرداد  تسهیالت دریافتی را ندارد،می نماید.

قانون رفع موانع  تولید رقابت پذیر ، مبنی بر  17و 16در همین راستا  با توجه به الزامات مندرج در مفاد     

تا یکسال پس از تاریخ تملیک ، اقدامات مقتضی جهت فروش ملک از طریق  فروش امالک تملیکی حد اکثر

از طریق یکی از شرکتهای تخصصی زیر مجموعه نسبت به فروش اقدام می نماید.    مزایده اقدام می گردد و

تا کنون بانک ملت  همواره دارای بیشترین حجم فروش امالک مازاد در مقایسه  95در این ارتباط  طی سنوات 

 با سایر بانکها بوده است. 

خود  (، سرقفلی وتملیکیزاد )اعم از ملکیفقره از امالک ما 399نیز تعداد  1399کما اینکه  این بانک در سال 

 هزار میلیارد ریال به فروش رسانده است.    16را به ارزش کارشناسی 

 چه وصول بانک برنامه است؟ بوده چقدر 1399 سال در تسهیالت مجموع به غیرجاری تسهیالت نسبت .7

  باشد؟ می جاری سال در مطالبات این از مقدار

نسبت تسهیالت غیر جاری بانک به مجموع تسهیالت بر اساس صورتهای مالی حسابرسی نشده بانک پاسخ: 

درصد می باشد که در مقایسه با اکثر بانکها نسبت پایینی می باشد . البته تالش هیات مدیره و  8.5حدود 
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شد واحدهای اعالم  6کارکنان بانک در جهت کاهش نسبت فوق می باشد و همانگونه که در پاسخ سوال 

تخصصی برای وصول مطالبات و کاهش مطالبات غیر جاری بانک ایجاد شده و در حال فعالیت می باشند 

در پایان سال بخش قابل توجهی از مطالبات مذکور وصول گردیده و نسبت مذکور  1399بطوریکه طی سال 

 کاهش چشمگیری داشته است. 1398نسبت به پایان سال  1399

 میزان چه 1400 سال برای هاسپرده ترکیب و منابع کل به هاسپرده نسبت و منابع جذب از بانک برآورد .8

 است؟

درصدی نسبت به  %97توانسته است با رشد  1399بانک ملت بر اساس عملکرد حسابرسی نشده سال پاسخ: 

داشته عملکرد خیره کننده ای در بخش منابع در بین بانک های دولتی و خصوصی شده  1398پایان سال 

 1399میلیارد ریال در سال  5.215به رقم  1398میلیارد ریال در سال  2.647است. مانده منابع بانک از 

ها در بانک ملت نسبت رقبا  باعث گردیده است که سهم بانک از رسیده است. همچنین رشد باالی سپرده

تمرار افزایش سهم درصد بانک از گردد با اسنیز برآورد می 1400نقدینگی کل کشور افزایش یابد. در سال 

 درصد نسبت به میانگین سال قبل رشد نماید. 50نقدینگی کشور، میانگین منابع ریالی بانک بیش از 

درصد افزایش یافته است. همچنین با  34درصد به  32نیز از  1399زا در سال های غیرهزینهترکیب سپرده

های فناوری اطالعات، جایگاه رقابتی باال در شبکه رساختتوجه به عملکرد قابل قبول بانک ملت در بخش زی

زا در های غیرهزینه، سهم سپرده1400شاپرک در سالیان اخیر، به نظر می رسد عالوه بر رشد منابع در سال 

 ها، حفظ و ارتقا یابد.ترکیب سپرده

 

 هب بانک شده جذب هایسپرده هزینه نرخ میانگین و اعطایی تسهیالت سود موثر نرخ حاضر حال در .9

 در است؟ درصد چند بانک هایسپرده و اعطایی تسهیالت سود بین اسپرد میزان همچنین ریالی, و ارزی تفکیک

 هاسپرده نرخ و درصد 12.74 اعطایی تسهیالت سود موثر نرخ آذرماه 30 به منتهی مدیریت تفسیری گزارش

 .است شده گزارش 7,38

سخ:   سال  پا سایر     به موفقیت در طرحبانک با توجه  1399در  شت اعتباری و  های وصول مطالبات، حفظ بهدا

شد بیش از     شاهد ر سال        112برنامه ریزی های انجام گرفته،  سبت به  سهیالت ن صدی در مانده ت  1398در

 درصد بوده است. 16حدود  1399بوده و نرخ موثر تسهیالت ریالی در سال 

شد  همچنین بانک ملت در حوزه جذب منابع، عالوه  سال      %97بر ر سبت به پایان  صدی ن سته   1398در توان

سپرده   ست با بهبود ترکیب  سپرده  ا سهم  سال    32زا از های غیرهزینههای خود )افزایش  صد در  به  1398در

واحد درصدی نرخ موثر سود پرداختی بر سپرده های هزینه  1.56( موفق به کاهش 1399درصد در سال  34

 درصد( گردیده است. 10.09درصد به  11.65) 1398ل نسبت به سا 1399زا در سال 
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 ای( باای و غیربهرههمچنین عملکرد بانک ملت در بخش قیمت تمام شده پول )مجموع بهای تمام شده بهره  

 رسیده است. 1399درصد در سال  15.75به  1398درصد از سال  16.11واحد درصدی از  0.36کاهش 

دهنده تراز عملیاتی مثبت بانک و د پرداختی توسط این بانک، نشانخاطر نشان می سازد پرداخت کسری سو 

های های مقرر بانک مرکزی در پرداخت ســود ســپرده بوده اســت و این خود باعث جذب ســپرده رعایت نرخ

تواند بر قدرت بانک در افزایش سهم بازار در منابع و همچنین افزایش تسهیالت   بیشتر برای بانک شده و می  

 ن وجوه اقدام نموده و مجددا باعث بهبود بیشتر تراز عملیاتی بانک خواهد شد.حاصل از ای

 از برآورد نهایتا و است مقدار چه 1400 سال در ملت بانک اعطایی تسهیالت مقدار از شما بینیپیش  .10

 شود؟می چقدر سال پایان در تسهیالت مانده

سخ:   سال  پا صول،  با توجه به موفقیت در طرح 1399در  سایر برنامه ریزی    های و شت اعتباری و  حفظ بهدا

شد    شاهد ر سهیالت ریالی می   112های انجام گرفته،  صدی مانده ت ستمرار افزایش   در شیم که با توجه به ا با

شد        شور و برآورد ر صد بانک از نقدینگی ک صدی میانگین منابع بانک، برآورد می  50سهم در گردد مانده در

 افزایش یابد. 1399درصد نسبت به پایان سال  40منابع و حدود بیش از متناسب با رشد  1400پایان سال 

 به لوصولا مشکوک مطالبات نسبت همچنین( تفکیک به غیرجاری و جاری) مطالبات به ذخایر کل نسبت .11

 شود؟می مقدار چه 1400 سال برای بانک برآورد و بینیپیش و است میزان چه بانک مطالبات کل

پاسخ سواالت قبل گفته شد فرآیند ذخیره گیری برای مطالبات بر اساس دستور العملها  همانگونه که درپاسخ: 

لیکن با توجه به تغییر با اهمیتی که در نرخ تسعیر ارز پایان سال  و بخشنامه های بانک مرکزی انجام می شود

عیت پرونده های ارزی بوجود آمد که در اردیبهشت ماه سال جاری به بانکها ابالغ گردید با توجه به وض 1399

غیر جاری ارزی طبیعتا موجب افزایش نسبی مطالبات و به تبع آن افزایش ذخیره مطالبات مشکوک الوصول 

خواهد گردید که فرآیند محاسبات مربوطه در دست اقدام می باشد که آثار آن در یادداشتهای همراه صورتهای 

 خواهد گردید.مالی و در مهلت مقرر برای اطالع سهامداران منتشر 

 صندوق محل از تسهیالت این از مقدار چه  است بوده چقدر 1399 سال در اعطایی ارزی تسهیالت مقدار .12

 باشد؟ می میزان چه به تسهیالت این اسپرد و است شده تأمین ملی توسعه

تسهیالت اعطایی ارزی بسیار اندک  1399پاسخ: با توجه به محدودیت در تامین منابع ارزی بانک در سال 

در میلیون دالر  57مبلغ تسهیالت اعطایی از محل منابع صندوق توسعه ملی حدود  است بطوریکه کل بوده

 می باشد. 1399سال 
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 در انکیب شبکه هایسپرده از ملت بانک سهم از شما بینیپیش ها,سپرده نرخ کاهش و تغییر درصورت .13

 است؟ میزان چه به 1400 سال

ی های فناوربا توجه به اعتبار و جایگاه رقابتی بانک و عملکرد قابل قبول بانک ملت در زیرساختپاسخ: 

یر رسد تغییرات نرخ سپرده ها، تغیاطالعات، جایگاه رقابتی باال در شبکه شاپرک در سالیان اخیر، به نظر نمی

 محسوسی در میزان رشد سپرده های بانک ایجاد نماید. 

ای منابع بانک، معموال ها، عالوه بر کاهش نرخ بهرهابل توجه این است که با کاهش نرخ سود سپردهنکته ق

سهم پول در اقتصاد نسبت به شبه پول افزایش یافته و در نتیجه سهم سپرده غیرهزینه زا در بانک ملت نیز 

واهد ها خیی در جذب این سپردهاالشاره، پتانسیل باالیابد و بانک با توجه به زیرساختهای فوقافزایش می

  داشت.

همچنین با توجه به اینکه بانک ملت همواره در چهارچوب نرخهای اعالمی بانک مرکزی در جذب سپرده ها 

درصد سود بیشتر به سپرده های سال  3.3تا سقف  1398حرکت می نماید و با استناد به صورتهای مالی سال 

بنابراین با کاهش نرخ سود سپرده ها ، سود مازاد به صورت تفاوت سود پرداخت گردید  1399در سال  1398

قطعی و علی الحساب به سپرده گذاران پرداخت خواهد گردید و مشتریان بانک عمدتاً از این موضوع مطلع 

هستند بنابراین پیش بینی می شود حتی درصورت کاهش نرخ سود سپرده ها، منابع بانک رشد چشمگیری 

 داشته باشد.

 است؟ چقدر دولتی مطالبات مانده میزان .14

که به دلیل اعمال  میلیارد ریال می باشد 193.000حدود  1399پاسخ: مانده مطالبات از دولت در پایان سال 

قانون رفع موانع تولید و تعیین تکلیف بخش عمده ای از پرونده های مذکور، مانده مطالبات از  20مفاد ماده 

 شد داشته است.ر 1398دولت نسبت به سال 

 این رساندن بانک برنامه و بوده مقدار چه 1399 سال در هاسپرده کل به هزینه بدون هایسپرده نسبت .15

 .است 1400 سال در عددی چه به نسبت

درصد بوده است  32حدود  1399های ریالی در سال های بدون هزینه ریالی به کل سپردهنسبت سپردهپاسخ: 

 حفظ نموده و حتی ارتقا دهد.نیز  1400گردد که بانک نسبت مذکور را در سال و برآورد می

 است؟ ایمرحله چه در تهران بهادار اوراق بورس در ملت مالی گروه پذیرش .16

 فرآیند پذیرش می باشد. ق بهادار ثبت شده و در حال انجامدرخواست پذیرش نزد بورس اوراپاسخ: 
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 در شودمی پیگیری 1400 سال برای بود شده بیان  این از پیش که تسعیر سود محل از سرمایه افزایش .17

 دارد؟ قرار ایمرحله چه

گزارش توجیهی افزایش سرمایه پس از تصویب هئیت مدیره بانک به منظور اظهار نظر حسابرس و پاسخ: 

طالبات مبازرس قانونی به سازمان حسابرسی ارسال گردید. حسب نظر سازمان حسابرسی به دلیل کسری ذخایر 

ایر منظور نمودن ذخ.  لیکن در سال جاری پس از مورد تایید قرار نگرفتاکچوئری مالیاتی و مشکوک الوصول، 

 در دستور کار بانک قرار خواهد گرفت.اً د، موضوع افزایش سرمایه مجدکافی در دفاتر بانک 

 فتهگر الوصول مشکوک اعتبارات برای سال هر که سنگینی ذخایر فرمائید اعالم جدولی طی لطفا .18

 است؟ شده گرفته آنها برای وثایقی چه و است مواردی چه شامل شود,می

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول مطابق با بخشنامه همانگونه که در پاسخ چند سوال قبل نیز اعالم شد پاسخ: 

هر گروه  محاسبه می گردد. مطابق با این بخشنامه برایبانک مرکزی ج.ا .ا  31/1/1391مورخ  21270شماره 

 %1.5 منظور می گردد بطوریکه برای تسهیالت طبقه جاری درصد 100درصد تا  1.5ت ذخایری از از تسهیال

برای طبقه معوق و برای  %20برای طبقه سررسید گذشته ،  %10و برای سایر تسهیالت ذخیره اختصاصی  

بیش برای تسهیالت   %100تا  50سال و از % 5برای تسهیالت با تاخیر کمتر از  %50طبقه مشکوک الوصول از 

 ذخیره م.م منظور می گردد. ،خرین پرداخت یا سررسیدسال از تاریخ آ 5از 

سال از تاریخ سررسید آن گذشته باشد ارزش وثایق در  5برای تسهیالت موجود در طبقه مشکوک که بیش از 

در ترازنامه بانک و سال  5با تاخیر بیش از و با عنایت به سهم باالی تسهیالت ارزی  نظر گرفته نمی شود

ت ارزی به دلیل انجام تسعیر طی سنوات اخیر مبالغ با اهمیتی در دفاتر بانک ثبت می افزایش مبالغ تسهیال

 گردد.

 بدیهی است پیگیریهای الزم توسط بانک به منظور وصول مطالبات بصورت مستمر در حال انجام می باشد.

بر مبنای طه مربوو ذخایر م.م ارزی و ریالی علی ایحال اطالعات مربوطه به مطالبات جاری و غیر جاری 

صورتهای مالی حسابرسی نشده به شرح ذیل برآورد می گردد. بدیهی است احتمال تغییر در اعداد و ارقام 

 مندرج در جدول ذیل در طول فرآیند رسیدگی حسابرس وجود دارد.

 

 

 

 

 

 1398سال  1399سال  شرح

 346.298 510.000  مانده مطالبات غیر جاری

 3.093.873 5.260.000 مانده مطالبات جاری 

 46.408 80.000 ذخیره م.م عمومی

 220.371 400.000 ذخیره م.م اختصاصی
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 اعطایی تسهیالت که است شده اعالم 31/06/1399 به منتهی مالی صورتهای 12-3-1 یادداشت طبق .19

 اصل بابت(  یورو میلیون 5,189 معادل)  ریال میلیارد  669,381 مبلغ شامل انرژی صندوق محل از ارزی

 ارائه وثیقه .است گردیده اعطا ایران نفتی های فراورده پخش و  پاالیش و ایران نفت ملی شرکتهای به تسهیالت

 عامل مدیر و وزیر محترم معاون امضا با 22/05/1392 مورخ 228646/  ع م  شماره شامل نیز بانک به شده

 هر زا را خود مطالبات که دارد حق ملت بانک نامه تضمین این موجب به) اینکه بر مبنی مذکور, شرکت وقت

 ونهگ هر طی بدون بانکها از یک هر نزد ریالی یا ارزی از اعم ایران نفت ملی شرکت حسابهای یا حساب گونه

 اتفاق ها امهن ضمانت و شرایط در تغییری آیا باشد,می( نمایند تهاتر یا و برداشت راسا اداری و قضایی تشریفات

 گردد؟ می لحاظ حسابها در الوصول مشکوک هزینه عنوان تحت سنگینی مبالغ سال هر که افتاده

 ایران، شرکت پخش نفت تسهیالت اعطایی به شرکت ملی فوق گفته شد 3همانگونه که در پاسخ سوال پاسخ: 

اعطایی  در سرفصل تسهیالت دولتی می باشند و که و پاالیش فرآورده های نفتی و شرکتهای تابعه شرکت نفت

میلیارد دالر بوده که با احتساب سود و وجه التزام  13بیش از دولتی قرار می گیرد و مطالبات از اشخاص 

 میلیارد دالر می باشد. 19حدود  1399شناسایی شده تا پایان سال 

یان سال تا پا 1398قانون بودجه سال  16تبصره  "هـ "با استناد به بند با توجه به اینکه تسهیالت مذکور که  

در طبقه جاری قرار دارند و به سرفصلهای غیرجاری منتقل نگردیده است و از حسابهای  ،امهال گردیده 1400

 شرکتهای مذکور نزد بانک نیز هیچگونه برداشتی صورت نگرفته است.

داری، حسابمزید استحضار اعالم می دارد با توجه به جاری بودن تسهیالت مذکور و با استناد به استانداردهای 

 سود تسهیالت مذکور بصورت تعهدی شناسایی و در حسابها ثبت می گردد.

ای اعطایی و مطالبات از شرکتهدر سرفصل تسهیالت  های مذکور کهتسهیالت اعطایی به شرکت برای نینهمچ

رصد م دنیصرفاً ذخیره عمومی به میزان یک و بخشنامه بانک مرکزی،  دولتی  طبقه بندی می گردند ، مطابق

 محاسبه و منظور می گردد که مبلغ ناچیزی می باشد.

 

 حالیکه در گردید اعالم دالر 7,579,288,087 مبلغ ارزی تراز 99 ماه مهر در بانک قبلی افشاء طبق .20

 عالوه چیست؟ کاهش این دلیل است, گردیده اعالم دالر 6,436,000,000  مبلغ ارزی تراز اخیر اطالعیه طبق

 مبلغ ریال, 159,000 با 110,000 تسعیر نرخ تفاوت لحاظ با و دالر میلیون 6,436  مبلغ گرفتن نظر در با این بر

 از اعالمی ریال میلیارد 23,000 عدد که بفرمائید محاسبات با لطفا. باشد می ریال میلیارد  315,364 تسعیر

 است؟ گردیده محاسبه صورت چه به( ریال میلیارد 292,364 اختالف) بانک سوی

 1399در پایان شهریور ماه سال  وضعیت باز ارزی بانک فوق نیز گفته شد 1همانطور که در پاسخ سوال پاسخ: 

میلیون دالر بوده که به دلیل تعیین تکلیف و وصول بخش قابل توجهی از پرونده  7.576 بطور ناخالص حدود
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دوم سال و خارج نمودن پرونده های قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در شش ماهه  20های مشمول ماده 

و همچنین اضافه نمودن درآمدهای ارزی  که قابل تسعیر نمی باشند بانک مرکزی 1015/60مشمول بخشنامه 

 میلیون دالر گزارش شده است. 6.436در پایان سال بطور خالص معادل  شناسایی شده در شش ماهه دوم،

 و بر اساس اطالعات حسابرسی نشده های برابری پایان سالبر مبنای نرخ 1399کل مبلغ سود تسعیر در سال 

 سواالت قبل و با استناد به برگمیلیارد ریال می باشد که با توجه به توضیحات ارائه شده در  421.000بالغ بر 

میلیارد  132.000) بیش از  1398 ی سالو تشخیص میلیارد ریال(  86.000)بیش از  1397سالهای قطعی 

به ازای هر دالر ریال  230.000که پیش بینی می شود با نرخ نیما که حدود ین سال جاری و همچنریال( 

نیاز به  18مبنای رسیدگی مالیاتی قرار گیرد و همچنین با اشاره به جدول مندرج در پاسخ سوال  ،می باشد

بنابراین با عنایت به  می باشد 30/12/1399کافی در صورتهای مالی سال مالی منتهی به م.م ذخیره گیری 

  بطور خالص و پس از اعمال ذخایر مذکور انجام شده است. 16/02/1400مراتب فوق شفاف سازی مورخ 

به دلیل استفاده سازمان امور مالیاتی از نرخهای نیما برای تعیین مالیات، تالش شده است از مزید استحضار، 

م و استفاده از مزایای مالیاتی آن و همچنین افزایش حداکثر ظرفیت قابل استفاده برای شناسایی ذخیره م.

و در راستای جبران کسری ذخایر مد نظر سازمان حسابرسی برای اخذ  شفافیت در مطالبات غیر جاری بانک

 استفاده گردد. موافقت سازمان مذکور با موضوع افزایش سرمایه احتمالی در آینده،

 حاظل نیز الوصول مشکوک مطالبات های هزینه ارز, تسعیر به مربوط مالیات مبلغ محاسبه جهت آیا .21

 اعالم ار گردیده لحاظ مالیات محاسبه در که الوصول مشکوک مطالبات های هزینه جزئیات لطفا است؟ گردیده

 . نمایید

با توجه به اینکه هزینه مطالبات مشکوک الوصول با اشاره به پاسخهای سواالت قبل به اطالع می رساند پاسخ: 

 و از منظر قانونی قابلیت بانک عیناً بر اساس مفاد دستور العملهای بانک مرکزی محاسبه و منظور شده است

ار مالیاتی قر ان اموردر سالهای گذشته بخشی از هزینه م.م مورد قبول سازم علیرغم اینکهلذا  دفاع نیز دارد،

مذکور از درآمد مشمول مالیات کسر و کلیه هزینه های  در محاسبه مالیات سال جارینگرفته است، لیکن 

 سود خالص پس از کسر اقالم معاف از مالیات، مبنای محاسبه  قرار گرفته است.

 

 باشد؟ می تسعیر قابل آن مقدار چه باشد؟ می دالر چند بانک حاضر حال ارزی های دارایی خالص .22

 .دنمایی بیان جزئیات با و گویی کلی از دور به را ارزی های دارایی از مورد هر بودن تسعیر قابل غیر دلیل

میلیارد دالر و بدهی های ارزی بالغ بر  26.7حدود  1399مجموع دارائیهای ارزی بانک در پایان سال پاسخ:  

دالر می باشد که میلیارد  7.2انک در پایان سال حدود میلیارد دالر می باشد بنابراین وضعیت باز ارزی ب 19.5
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میلیون دالر( که قابل تسعیر نمی  791)معادل بانک مرکزی 1015/60بخشنامه  با کسر پرونده های مشمول

 میلیون دالر گزارش شده است. 6.436باشند، در پایان سال بطور خالص معادل 

 کرده گزارش تومان میلیارد هزار 10.5 درآمد تومانی, هزار 11 تسعیر نرخ با ,99 ماهه 6 در بانک این .23

 انتهای با تومانی 6900 و 99 ماهه 6 با تومانی 4900 التفاوت مابه و 15900 تسعیر نرخ به توجه با اکنون. است

 بوده تومان میلیارد هزار 36 حدود باید تسعیر درآمد تسعیر, قابل دارایی حجم بودن ثابت فرض و 98 سال

 یعنی. است هشد بیان تومان میلیارد هزار 2.3 تسعیر فرایند سود بانک, افشا گزارش در که حالی در. باشد

 این در بانک مدیریت توضیحات مالیات؟ و الوصول مشکوک مطالبات هزینه تومان میلیارد هزار 33.5 حدود

 باشد؟ می چه خصوص

 1399در پایان شهریور ماه سال  وضعیت باز ارزی بانک نیز بیان شد 20: همانگونه که در پاسخ سوال پاسخ 

میلیون دالر بوده که به دلیل تعیین تکلیف و وصول بخش قابل توجهی از پرونده  7.576 بطور ناخالص حدود

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در شش ماهه دوم سال و خارج نمودن پرونده های  20های مشمول ماده 

های ارزی که قابل تسعیر نمی باشند و همچنین اضافه نمودن درآمد بانک مرکزی 1015/60مشمول بخشنامه 

که میلیون دالر گزارش شده است  6.436در پایان سال بطور خالص معادل  شناسایی شده در شش ماهه دوم

ریال به ازای هر یورو و سایر اسعار با نرخ برابری  190.000ریال به ازای هر دالر و  159.000بایستی با نرخ 

میلیارد ریال عاید  421.000ناخالص در حدود آن نسبت به یورو در پایان سال تسعیر گردند و سود تسعیر 

 بانک می نماید که نیازمند تعدیالتی به شرح ذیل می باشد:

با عنایت به اینکه بخش عمده ای از خالص وضعیت باز ارزی مربوط به مطالبات بانک از اشخاص حقیقی و 

ستناد به مقررات و دستورالعملهای حقوقی با سررسید چندین ساله بوده و در طبقات غیر جاری قرار دارند و با ا

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بایستی ذخیره مناسب بابت آنها در حسابها منظور گردد که بر اساس 

میلیارد ریال هزینه م.م برای سال مالی  210.000محاسبات اولیه صرفاً در نتیجه اعمال نرخ تسعیر ارز حدود 

 ی باشد.مورد نیاز م 30/12/1399منتهی به 

با توجه به اینکه سازمان امور مالیاتی در تعیین مالیات بانکها بر خالف الزام بانک مرکزی به استفاده بانکها از 

میلیارد  86.000مبلغ  1397نرخ اعالمی، نرخ نیمایی را مبنای محاسبه سود تسعیر ارز قرار داده و برای سال 

میلیارد ریال  132.000برگ تشخیصی به مبلغ بیش از  1398ریال مالیات قطعی مطالبه نموده و برای سال 

نیز مبلغ به مراتب بیشتری مطالبه گردد. بنابراین با  1399صادر نموده است و پیش بینی می شود برای سال 

میلیارد ریال  104.000در نظر گرفتن ذخیره موجود در دفاتر و تعدیل مبالغ مطالبه شده، مبلغی در حدود 

میلیارد ریال مالیات سال جاری صرفاً بابت درآمد تسعیر ارز نیز در  26.000نواتی و مبلغ ذخیره مالیات س

 حسابها منظور خواهد گردید.
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بدیهی است بانک در جهت صیانت از منافع سهامداران محترم، اعتراض خود را به مبانی محاسبه مالیات اعالم 

 دادرسی مالیاتی در دست اقدام دارد.عالی تلف نموده و پیگیری الزم جهت احقاق حقوق خود در مراجع مخ

میلیارد ریال بصورت خالص عاید بانک خواهد  81.000با امعان نظر به مراتب فوق از محل سود تسعیر مبلغ   

میلیارد ریال  23.000و مبلغ مازاد معادل  19/07/1399میلیارد ریال در اطالعیه مورخ  57.800شد که مبلغ 

 جهت اطالع سهامداران محترم در سامانه کدال افشاء گردید. 16/02/1400ازی مورخ در اطالعیه شفاف س

به دلیل استفاده سازمان امور مالیاتی از نرخهای نیما برای تعیین مالیات، تالش شده است از مزید استحضار، 

 و همچنین افزایشحداکثر ظرفیت قابل استفاده برای شناسایی ذخیره م.م و استفاده از مزایای مالیاتی آن 

و در راستای جبران کسری ذخایر مد نظر سازمان حسابرسی برای اخذ  شفافیت در مطالبات غیر جاری بانک

 موافقت سازمان مذکور با موضوع افزایش سرمایه احتمالی در آینده، استفاده گردد.

 

 

 

 وضیحت جزئیات با را ارزی های دارایی تسعیر درآمد بر الوصول مشکوک مطالبات هزینه اعمال فرآیند .24

 مشکوک مطالبات هزینه دیگر شوند می گذاشته کنار ارزی های دارایی تسعیر قابل غیر بخش وقتی. بفرمایید

 که ودب کرده اعالم بانک خود اینکه نه مگر معناست؟ چه به ارزی های دارایی تسعیر قابل بخش برای الوصول

 دارد؟ ها نآ برای معتبر وثایق و گذاشته نفت وزارت و نفت پاالیش شرکت اختیار در را اش ارزی منابع بیشتر

 ست؟ا شده اعمال ضریبی چه با و علت چه به تسعیر, درآمد از مبلغی چه روی الوصول مشکوک مطالبات دخایر

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول مطابق با بخشنامه با اشاره به پاسخهای بیان شده در سواالت فوق ، پاسخ: 

هر گروه  بانک مرکزی ج.ا .ا محاسبه می گردد. مطابق با این بخشنامه برای 31/1/1391مورخ  21270شماره 

 1.5منظور می گردد بطوریکه برای تسهیالت طبقه جاری  درصد 100درصد تا  1.5ت ذخایری از از تسهیال

عوق و برای برای طبقه م %20برای طبقه سررسید گذشته ،  %10و برای سایر تسهیالت ذخیره اختصاصی   %

بیش برای تسهیالت   %100تا  50سال و از % 5برای تسهیالت با تاخیر کمتر از  %50طبقه مشکوک الوصول از 

 ذخیره م.م منظور می گردد. سال از تاریخ آخرین پرداخت یا سررسید، 5از 

ش وثایق در سال از تاریخ سررسید آن گذشته باشد ارز 5برای تسهیالت موجود در طبقه مشکوک که بیش از 

سال در ترازنامه بانک و  5و با عنایت به سهم باالی تسهیالت ارزی با تاخیر بیش از  نظر گرفته نمی شود

افزایش مبالغ تسهیالت ارزی به دلیل انجام تسعیر طی سنوات اخیر مبالغ با اهمیتی در دفاتر بانک ثبت می 

 گردد.
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 ول مطالبات بصورت مستمر در حال انجام می باشد.بدیهی است پیگیریهای الزم توسط بانک به منظور وص

 در سرفصل تسهیالت دولتی قرار می ایران نفت ذکر این نکته ضروریست تسهیالت اعطایی به شرکت ملی

گیرد و مطابق با بخشنامه بانک مرکزی برای تسهیالت صرفا ذخیره عمومی به میزان یک و نیم درصد محاسبه 

 می گردد.

 15900 عدد بازار فعاالن اصرار و تالش کلی با هم آن مرکزی بانک توسط تسعیر نرخ که است چگونه .25

 این بودن پایین بوده, تومان هزار 20 از بیشتر 99 سال در دالر نرخ متوسط که حالی در) شود می اعالم تومان

 دالر نرخ بانک, از مالیات اخذ برای و نداشته قبول را آن مالیات اداره که حالی در( دارد سوال جای هم عدد

. تاس بوده همراه بانک سهامداران شدن متضرر با نهادها بین هماهنگی عدم این است؟ داده قرار مالک را نیما

 چیست؟ موضوع این به نسبت بانک موضع

این بانک  عالوه بر اینکه تمامی تالش و مساعی خود به تفصیل بیان شد  4همانگونه که در پاسخ سوال پاسخ: 

 تقسیط وکاهش مالیات قطعی شده انجام داده است، همچنان ارجاع پرونده به شورای عالی مالیاتی ورا جهت 

در دستور کار بانک قرار داشته ، ضمن  دادرسی مالیاتی عالی پیگیری در سایر مراجعدر صورت عدم پذیرش ، 

اینکه با رایزنیهای انجام شده موضوع مربوطه از طریق شورای هماهنگی بانکها ، سازمان بورس اوراق بهادار و  

وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مورد ادعا و پیگیری می باشد که می توان به عنوان نمونه به نامه های شماره  

ادی و دارایی و دکتر دژپسند وزیر محترم امور اقتص به عنوان جناب آقای 19/02/1400 مورخ    50/0020

به عنوان جناب آقای دکتر همتی ریاست محترم بانک مرکزی  18/01/1400مورخ   7/0020 نامه شماره شماره

انک و بیمه به عنوان دکتر معمار نژاد معاونت محترم امور ب 25/12/99مورخ 439/0020ج.ا.ا ، نامه شماره 

  وزارت امور اقتصادی و دارایی اشاره نمود .

 نباید آیا است؟ بوده تسعیر درآمد روی بر ارزی های دارایی تسعیر موضوع شده اعمال مالیات آیا .26

 و اعمال درآمد, از الوصول مشکوک مطالبات های هزینه همچون هایی هزینه کسر و اعمال از پس مالیات

 شود؟ شناسایی

با توجه به اینکه هزینه مطالبات مشکوک الوصول بانک نیز بیان شد  21همانطور که در پاسخ سوال پاسخ: 

و از منظر قانونی قابلیت دفاع  عیناً بر اساس مفاد دستور العملهای بانک مرکزی محاسبه و منظور شده است

ته ان امور مالیاتی قرار نگرفسازمدر سالهای گذشته بخشی از هزینه م.م مورد قبول  علیرغم اینکهلذا  نیز دارد،

کلیه هزینه های مذکور از درآمد مشمول مالیات کسر و سود خالص  است، لیکن در محاسبه مالیات سال جاری

 پس از کسر اقالم معاف از مالیات، مبنای محاسبه  قرار گرفته است.

انجام داده  و نشده قطعی شدهکاهش مالیات  مساعی خود را جهت عالوه بر اینکه تمامی تالش و این بانک

اع ارجو بطور مستمر در حال پیگیری پرونده ها در هیاتهای مختلف رسیدگیهای مالیاتی و عندالزوم، است، 
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ر ددادرسی مالیاتی عالی پیگیری در سایر مراجع در صورت عدم پذیرش ،  پرونده به شورای عالی مالیاتی و

ا رایزنیهای انجام شده موضوع مربوطه از طریق شورای هماهنگی دستور کار بانک قرار داشته ، ضمن اینکه ب

بانکها ، سازمان بورس اوراق بهادار و  وزارت امور اقتصادی ودارایی نیز مورد ادعا وپیگیری می باشد که می 

به عنوان جناب آقای  دکتردژپسند   19/02/1400مورخ     50/0020توان به عنوان نمونه به نامه های شماره  

به عنوان جناب آقای   18/01/1400مورخ     7/0020زیر محترم امور اقتصادی و دارایی و نامه شماره شماره  و

به عنوان دکتر  25/12/99مورخ   439/0020ریاست محترم بانک مرکزی ج.ا.ا   ، نامه شماره    دکتر همتی

 رایی اشاره نمود .دا بیمه وزارت امور اقتصادی و معمار نژاد معاونت محترم امور بانک و

 

 


