کفایت سرمایه برای مقطع زمانی منتهی به  31شهریور 1396
ردیف

1

سرفصل اطالعات
وضعیت کفایت سرهایه ،شاهل هیساى دارایی های در هعرض ریسک ،هیساى و ساختار سرهایه ،نسبت کفایت سرهایه و نسبت
کفایت سرهایه درجه یک

انتشار
سرهایه ثبت شده بانک شاهل  567،948سهن  10هیلیوى ریالی با نام هی باشد .اساهی سهاهداراى و درصد
هالکیت هریک به شرح ضویوه است .حقوق صاحباى سهام از کلیه جهات یکساى است( .ضویوه شواره )1

ضمیمه شمازه 1
1396/06/31

سرمایه پایه :

ریال

سسمایه پسداخت شده

4,630,000,000,000

اندوخته قانونی

536,029,287,403

سایس اندوخته ها

-

سود انباشته

319,344,924,194

جمع سسمایه اصلی

5,485,374,211,596

ذخیسه عمومی مطالبات

26,247,607,923

جمع سسمایه تکمیلی

26,247,607,923

جمع سسمایه پایه

5,511,621,819,519

سسمایه پایه نافر

4,777,110,083,473

جمع دازایی های موشون شده بس حسب زیسک

2,608,002,609,171

نسبت کفایت سسمایه ( دزصد )

183%

ادامه ضمیمه شماره 1

دارايي های موزون شده بر حسب ريسک
1396/06/31
دارایی ها
ریال

داراییهای تعدیل شده تر حسة ریسک
ریال

ضریة ریسک
درصد

موجودی نقد

5,079,133,732,079

0

0

سپرده قانونی

13,210,000,000

0

0

مطالثات از تانک مركسی

10,373,191,827

0

0

مطالثات از تانکها و سایر موسسات اعتثاری

429,781,294,400

20

85,956,258,880

حسابهای دریافتنی

66,748,218,890

100

66,748,218,890

وام ها و تسهیالت اجاره ته شرط تملیک و تسهیالت مسکن

149,154,123,248

50

74,577,061,624

سایر وامها و تسهیالت پرداختی و مطالثات

1,574,438,797,004

100

1,574,438,797,004

خالص دارایی های ثاتت و سرقفلی

470,964,922,712

100

470,964,922,712

سایر داراییها

117,333,596

100

117,333,596

100

0

100

92,650,465,375

100

0

100

242,549,551,090

تعهدات تاتت ضمانتنامههای صادر شده (مشمول ضریة تثدیل)%20
تعهدات تاتت ضمانتنامههای صادر شده (مشمول ضریة تثدیل)%50
تعهدات تاتت اعتثارات اسنادی صادر شده (مشمول ضریة تثدیل)%20
تعهدات تاتت اعتثارات اسنادی صادر شده (مشمول ضریة تثدیل)%50
جمع دارايي ها و تعهدات موزون شده بر حسب ريسک

92,650,465,375
242,549,551,090
8,129,121,630,221

2,608,002,609,171

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 .
تعداد سهام
سهاهداراى

سهاهداراى ایرانی :
جمع
سهاهداراى ونسوئالیی :

درصد
هالکیت

283,974

50%

283,974

50%

283,974

50%

سرهایه ثبت شده

تعهد صاحباى سهام

سرهایه پرداخت شده

ریال

ریال

ریال

2,839,740,000,000

524,740,000,000

2,315,000,000,000

جمع

283,974

50%

2,839,740,000,000

524,740,000,000

2,315,000,000,000

جوع کل

567,948

100%

5,679,480,000,000

1,049,480,000,000

4,630,000,000,000

