بانک ملّي ايران
صورت سود و زيان تلفيقي
برای سال مالي منتهي به  29اسفند ماه 1390
تجديد ارائه شده

سال 1390

يادداشت

ميليون ريال

سال 1389
ميليون ريال

ميليون ريال

الف  -درآمد فعاليتهای بانكي و سرمايهگذاری :
سود تسهيالت اعطايي

36

51,072,942

53,015,010

فروش کاال و درآمد ارائه خدمات

37

31,035,588

21,842,253

سود حاصل از سرمايه گذاریها و سپرده گذاریها

38

4,781,365

4,741,073
86,889,895

جمع درآمدهای بانكي و سرمايهگذاری

79,598,336

کسر ميشود :
بهای تمام شده کاالی فروش رفته و خدمات ارائه شده

سود عليالحساب سپردههای سرمايهگذاری

39

)(23,587,808

)(16,366,873

40

)(38,741,778

)(34,768,708

-

-

خالص سود قطعي و عليالحساب سهم سود پرداختي سپردهگذاران

سهم گروه از فعاليتهای بانكي و سرمايهگذاری

)(62,329,586

)(51,135,581

24,560,309

28,462,755

ب  -درآمدهای غيرمشاع سپردهگذاران
سود و وجهالتزام دريافتي

41

9,455,399

6,614,489

کارمزد دريافتي

42

7,788,200

5,196,974

ساير درآمدها

43

6,325,697

3,128,620

جمع درآمدهای غيرمشاع
جمع درآمدها

23,569,296

14,940,083

48,129,605

43,402,838

ج  -هزينهها :
سود پرداختي (باستثنای سود سپردهگذاران)

44

)(4,431,411

)(7,727,268

کارمزد پرداختي

45

)(2,750,599

)(1,811,656

هزينه کل

46

)(32,260,278

)(28,609,570

47

)(4,199,991

ساير هزينهها

جمع هزينهها
سود قبل از کسر ماليات

)(1,404,694
)(43,642,279

)(39,553,188

4,487,326

3,849,650

ماليات

)(826,344

)(1,612,327

سود خالص

3,660,982

2,237,323

2,151,158

1,260,554

3,660,982

2,237,323

سهم اقليت

35

گردش حساب سود و زيان انباشته تلفيقي
سود خالص
سود انباشته در ابتدای سال مالي
تعديالت سنواتي

48

6,953,521

5,722,343

)(2,023,952

)(1,011,592
4,929,569

4,710,751

سود انباشته در ابتدای سال  -تعديل شده

8,590,551

6,948,074

تغييرات سهم اقليت از سود انباشته

48-3

)(121,225

638,056

انتقال از ساير اندوختهها

33-2

2,704

-

سود قابل تخصيص

تخصيص سود :
جزء م بند 2قانون بودجه سال 89

)(39,000

-

اندوخته قانوني

31

)(125,402

)(119,313

اندوخته سرمايهای

32

)(280,679

)(266,509

ساير اندوختهها

33

)(37,374

)(310,376

انتقال به بهای تمام شده طرح

13

)(274,937

)(222,690

)(1,168,427

)(1,143,665

)(19,300

)(14,056

سود سهام مصوب  -سهم اقليت
پاداش هيئت مديره (مربوط به شرکتهای فرعي)
چهل درصد سود ابرازی طبق بند ج تبصره يک قانون بودجه سال 1390

26

انتقال به سرمايه شرکتهای فرعي

33

)(99,665

سود انباشته در پايان سال
سهم اقليت

35

سود انباشته پايان سال سهم شرکت اصلي

)(177,951
)(2,005,784

)(2,293,560

-

)(363,000

6,466,246

4,929,570

2,292,968

1,524,681

4,173,278

3,404,889

يادداشتهای توضيحي همراه جزء الينفک صورتهای مالي است .
3

