کفایت سرمایه برای مقطع زمانی منتهی به  29اسفند 1394
ردیف
1

سرفصل اطالعات
 وضعیت کفایت سرمایه ،شامل میزان دارایی های در معرض ریسک ،میزان و ساختار سرمایه ،نسبت کفایت سرمایه و نسبت کفایتسرمایه 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 :

1394/12/29
ریال

سرمایه پرداخت شده

4,000,000,000,000

اندوخته قانونی

427,696,116,428

سایر اندوخته ها

0

سود انباشته
جمع سرمایه اصلی
ذخیره عمومی مطالبات
جمع سرمایه تکمیلی
جمع سرمایه پایه
جمع دارایی های موزون شده بر حسب ریسک
نسبت کفایت سرمایه ( درصد )

326,589,803,717
4,754,285,920,145
22,824,163,328
22,824,163,328
4,777,110,083,473
7,442,521,910,660
64%

ادامه ضمیمه شماره 1

دارایی های موزون شده بر حسب ریسک
شرح

دارایيها و تعهدات
ریال

ضریب ریسک
درصد

1394/12/29
دارایي ها و تعهدات تعدیل شده بر حسب ریسک
ریال

موجودي نقد

4,367,456,464,040

-

0

سپرده قانوني

11,142,000,000

-

0

مطالبات از بانکها و سایر موسسات اعتباري

25,928,548,160,273

20

5,185,709,632,055

حسابهاي دریافتني

60,680,045,435

100

60,680,045,435

سایر وامها و تسهیالت پرداختي و مطالبات

1,498,786,725,170

100

1,498,786,725,170

خالص دارایي هاي ثابت و سرقفلي

487,124,523,331

100

487,124,523,331

سایر داراییها

109,865,724

100

109,865,724

تعهدات بابت ضمانتنامههاي صادر شده (مشمول ضریب تبدیل)%20

326,719,197,874

20

65,343,839,575

تعهدات بابت اعتبارات اسنادي صادر شده (مشمول ضریب تبدیل)%20

723,836,396,855

20

144,767,279,371

جمع دارایي ها و تعهدات موزون شده بر حسب ریسک

33,404,403,378,702

7,442,521,910,660

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

سهاهدار ایرانی :

283,974

50%

جمع

283,974

50%

سهاهدار ونسوئالیی :

283,974

50%

2,839,740,000,000

تعهد صاحباى سهام

سرهایه پرداخت شده

ریال

ریال

839,740,000,000

2,000,000,000,000

جمع

283,974

50%

2,839,740,000,000

839,740,000,000

2,000,000,000,000

جوع کل

567,948

100%

5,679,480,000,000

1,679,480,000,000

4,000,000,000,000

