کفایت سرمایه برای مقطع سزمانی منتهی به  31شهریور 1394
ردیف
1

سرفصل اطالعات
 وضعیت کفایت سرمایه ،شامل میزان داراییهای در معرض ریسک ،میزان و ساختار سرمایه ،نسبت کفایت سرمایه ونسبت کفایت سرمایه درجه یک

انتشار
سرمایه ثبت شده بانک شامل  567،948سهم  10میلیون ریالی با نام می باشد  .اسامی سهامداران و درصد مالکیت هر
یک به شرح ضمیمه است  .حقوق صاحبان سهام از کلیه جهات یکسان است.
(ضمیمه شماره )1

ضمیمه شماره 1
سرمایه پایه :
سرمایه پرداخت شده
اندوخته قانونی
سایر اندوخته ها
سود انباشته
جمع سرمایه اصلی
ذخیره عمومی مطالبات
جمع سرمایه تکمیلی

1394/06/31
ریال
4,000,000,000,000
370,670,371,245
0
315,092,008,662
4,685,762,379,907
24,162,596,095
24,162,596,095

جمع سرمایه پایه

4,709,924,976,002

جمع دارایی های موزون شده بر حسب ریسک
نسبت کفایت سرمایه ( درصد )

3,982,126,909,545
118%

ادامه ضمیمه شماره 1

دارایی های موزون شده بر حسب ریسک
دارایی ها
ریال
14,144,157,159
28,354,737,516
5,822,049,608,144
1,512,131,445,648
298,221,557
51,486,551,785
484,247,754,647
6,781,352,534,755

موجودی نقد
مطالبات از بانک مرکزی
مطالبات از سایر بانکها و موسسات اعتباری
تسهیالت اعطایی به سایر اشخاص
سایر دارایی ها
حسابهای دریافتنی
دارایی های ثابت
سایر تعهدات مشتریان
تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه ها (بیش از یک
0
سال به سررسید آن باقی مانده است )
تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه ها (پس از
329,312,880,000
کسرسپرده های نقدی که کمتر از یک سال به
سررسید آن باقی مانده است )
1,489,759,359,414
تعهدات بابت اعتبارات اسنادی
16,513,137,250,625

ضریب
تبدیل
درصد
0
0
0
0
0
0
0
0

ضریب
ریسک
درصد
0
0
20
100
100
20
100
0

1394/06/31
داراییهای تعدیل شده بر
حسب ریسک
ریال
0
0
1,164,409,921,629
1,512,131,445,648
298,221,557
10,297,310,357
484,247,754,647
0

50

0 100

20

65,862,576,000 100

50

744,879,679,707 100
3,982,126,909,545

ادامه ضمیمه شماره 1
سرهایه ثبت شده شرکت در تاریخ ترازناهه شاهل  567،948سهن  10هیلیوى ریالی با نام هی باشد  .اساهی سهاهداراى و درصد هالکیت هر یک به شرح زیر است  .حقوق صاحباى سهام
از کلیه جهات یکساى است .
سهاهداراى
سهاهدار ایرانی:

تعداد سهام

درصد
هالکیت

سرهایه ثبت شده

تعهد صاحباى سهام

سرهایه پرداخت شده

ریال

ریال

ریال

283,974

50%

جمع

283,974

50%

سهاهدار ونسوئالیی:

283,974

50%

جمع

283,974

50%

567,948

5,679,480,000,000 100%

جوع کل

2,839,740,000,000

2,839,740,000,000

839,740,000,000

839,740,000,000
1,679,480,000,000

2,000,000,000,000

2,000,000,000,000
4,000,000,000,000

