کفایت سرمایه برای مقطع زمانی منتهی به  29اسفند 1396
ردیف
1

سرفصل اطالعات
 وضعیت کفایت سرهایه ،شاهل هیساى داراییهای در هعرض ریسک ،هیساى و ساختارسرهایه ،نسبت کفایت سرهایه و نسبت کفایت سرهایه درجه یک

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

ضمیمه شماره 1
سرمایه پایه :

1396/12/29
ریال

سرمایه پرداخت شده

4,630,000,000,000

اندوخته قانونی

611,023,135,005

سایر اندوخته ها
سود انباشته

742,588,543,775

جمع سرمایه اصلی

5,983,611,678,779

ذخیره عمومی مطالبات

30,085,222,749

جمع سرمایه تکمیلی

30,085,222,749

جمع سرمایه پایه

6,013,696,901,528

جمع دارایی های موزون شده بر حسب ریسک

2,710,607,503,333

نسبت کفایت سرمایه ( درصد )

222%

ادامه ضمیمه شماره 1
96/12/29
شرح

دارایيهاوتعهدات
ریال

ضریب
ریسک

دارایيهاوتعهدات
تعدیلشدهبرحسب
ریسک

درصد

ریال

موجودي نقد

5,921,328,702,477

-

-

سپرده قانونی

14,148,000,000

-

-

مطالثات از تانك مركسي

7,118,260,382

-

-

مطالثات از تانكها و ساير موسسات اعتثاري

507,786,521,523

20

101,557,304,305

حسابهاي دريافتنی

136,287,348,414

100

136,287,348,414

155,507,228,848

50

77,753,614,424

ساير وامها و تسهيالت پرداختی و مطالثات

1,820,089,064,992

100

1,820,089,064,992

خالص دارايی هاي ثاتت و سرقفلی

469,633,885,657

100

469,633,885,657

ساير داراييها

509,974,825

100

509,974,825

وام ها و تسهيالت اجاره ته شرط تمليك و تسهيالت مسکن(تسهيالت پرداختی تا پوشش وثيقه)

تعهدات تاتت ضمانتنامههاي صادر شده (مشمول ضرية تثديل)%20
تعهدات تاتت ضمانتنامههاي صادر شده (مشمول ضرية تثديل)%50
تعهدات تاتت اعتثارات اسنادي صادر شده (مشمول ضرية تثديل)%20

66,844,835,925
-

تعهدات تاتت اعتثارات اسنادي صادر شده (مشمول ضرية تثديل)%50

37,931,474,792

جمعدارایيهاوتعهداتموزونشدهبرحسبریسک

9,137,185,297,834

100
100
100
100

66,844,835,925
37,931,474,792
2,710,607,503,333

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

تعداد سهام

درصد
هالکیت

سرهایه ثبت شده
ریال

سهاهداراى ایرانی :

283,974

50%

جمع

283,974

50%

سهاهداراى ونسوئالیی :

283,974

50%

2,839,740,000,000

تعهد صاحباى سهام

سرهایه پرداخت شده

ریال

ریال

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

