کفایت سرمایه برای مقطع زمانی منتهی به  31شهریور 1395
انتشار
سرفصل اطالعات
ردیف
سرمایه ثبت شده بانک شامل  567,948سهم  10میلیون ریالی با نام می باشد  .اسامی سهامداران و درصد مالکیت هر یک به شرح
 وضعیت کفایت سرمایه ،شامل میزان داراییهای در معرض ریسک ،میزان و ساختار سرمایه ،نسبت کفایت سرمایه و نسبت کفایتضمیمه است  .حقوق صاحبان سهام از کلیه جهات یکسان است.
1
سرمایه درجه یک
(ضمیمه شماره )1

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

1395/06/31
ریال

ذخیره عمومی مطالبات
جمع سرمایه تکمیلی

4,300,000,000,000
460,788,595,443
0
214,113,851,473
4,974,902,446,916
24,367,726,257
24,367,726,257

جمع سرمایه پایه

4,999,270,173,173

جمع دارایی های موزون شده بر حسب ریسک

3,477,522,016,179

نسبت کفایت سرمایه ( درصد )

144%

ادامه ضمیمه شماره 1

دارایی های موزون شده بر حسب ریسک
دارایی ها

موجودی نقد
سپرده قانونی
مطالبات از سایر بانکها و موسسات اعتباری
تسهیالت پرداختی با پوشش وثیقه
تسهیالت اعطایی به سایر اشخاص
حسابهای دریافتنی
دارایی های ثابت
سایر داراییها
تعهدات بابت ضمانتنامههای صادر شده (مشمول ضریب تبدیل)%20
تعهدات بابت اعتبارات اسنادی صادر شده (مشمول ضریب تبدیل)%20

ریال
4,517,260,778,141
15,930,000,000
6,224,245,074,248
146,052,757,201
1,454,094,600,314
37,236,880,885
495,564,505,184
82,470,491
338,389,299,424
524,951,529,849
13,753,807,895,737

ضریب
ریسک
درصد
0
0
20
50
100
100
100
100
100
100

1395/06/31
داراییهای تعدیل شده بر
حسب ریسک
ریال
0
0
1,244,849,014,850
73,026,378,600
1,454,094,600,314
37,236,880,885
495,564,505,184
82,470,491
67,677,859,885
104,990,305,970
3,477,522,016,179

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

689,740,000,000

2,150,000,000,000

جمع

283,974

50%

2,839,740,000,000

689,740,000,000

2,150,000,000,000

جوع کل

567,948

100%

5,679,480,000,000

1,379,480,000,000

4,300,000,000,000

