کفایت سرمایه برای مقطع زمانی منتهی به  30اسفند 1395
ردیف
1

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

انتشار
سرمایه ثبت شده بانک در 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 :

1395/12/30
ریال
4,300,000,000,000
482,149,404,068
0
335,158,433,674
5,117,307,837,742
27,574,058,462

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

27,574,058,462
5,144,881,896,204

جمع دارایی های موزون شده بر حسب ریسک

2,700,147,577,891

نسبت کفایت سرمایه ( درصد )

177%

ادامه ضمیمه شماره 1

دارایي های موزون شده بر حسب ریسک
دارایی ها
موجودی نقد
سپرده قانونی
مطالبات از بانک مرکزی
مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباری
حسابهای دریافتنی
وام ها و تسهیالت اجاره به شرط تملیک و تسهیالت مسکن
سایر وامها و تسهیالت پرداختی و مطالبات
خالص دارایی های ثابت و سرقفلی
سایر داراییها
تعهدات بابت ضمانتنامههای صادر شده (مشمول ضریب تبدیل)%20
تعهدات بابت ضمانتنامههای صادر شده (مشمول ضریب تبدیل)%50
تعهدات بابت اعتبارات اسنادی صادر شده (مشمول ضریب تبدیل)%20
تعهدات بابت اعتبارات اسنادی صادر شده (مشمول ضریب تبدیل)%50

ریال
4,411,159,957,320
11,490,000,000
17,413,224,889
329,867,003,919
59,432,520,847
172,728,244,948
1,637,968,260,729
478,826,790,755
83,736,316
156,285,854,251
215,212,891,735

جمع دارایي ها و تعهدات موزون شده بر حسب ریسک

7,490,468,485,709

ضریب ریسک
درصد
20
100
50
100
100
100
100
100
100
100

1395/12/30
داراییهای تعدیل شده بر
حسب ریسک
ریال
0
0
65,973,400,784
59,432,520,847
86,364,122,474
1,637,968,260,729
478,826,790,755
83,736,316
156,285,854,251
215,212,891,735
2,700,147,577,891

ضمیمه شماره 3

ساختار هالکیت
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.
تعداد سهام

درصد

سرهایه ثبت شده

تعهد صاحباى سهام

سرهایه پرداخت شده

هالکیت

ریال

ریال

ریال

سهاهدار ایرانی:

283,974

50%

جمع

283,974

50%

سهاهدار ونسوئالیی:

283,974

50%

جمع

283,974

جوع کل

567,948

50%
5,679,480,000,000 100%

2,839,740,000,000

2,839,740,000,000

689,740,000,000

2,150,000,000,000

689,740,000,000

2,150,000,000,000

1,379,480,000,000

4,300,000,000,000

