کفایت سرمایه برای مقطع سزمانی منتهی به  29اسفند 1393
ردیف
1

سرفصل اطالعات
 وضعیت کفایت سرمایه ،شامل میزان داراییهای در معرض ریسک ،میزان و ساختار سرمایه ،نسبت کفایت سرمایه ونسبت 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 :
سرمایه پرداخت شده
اندوخته قانونی
سایر اندوخته ها
سود انباشته
جمع سرمایه اصلی
ذخیره عمومی مطالبات
جمع سرمایه تکمیلی

1393/12/29
ریال
3,770,425,825,864
370,670,371,245
0
234,518,088,482
4,375,614,285,591
20,442,889,573
20,442,889,573

جمع سرمایه پایه

4,396,057,175,164

جمع دارایی های موزون شده بر حسب ریسک
نسبت کفایت سرمایه ( درصد )

3,971,314,212,453
110%

ادامه ضمیمه شماره 1

دارایی های موزون شده بر حسب ریسک
دارایی ها
ریال
18,518,324,992
30,328,486,839
6,878,193,227,932
1,371,047,386,517
125,144,777
66,930,368,647
466,570,509,589
7,004,462,761,338

موجودی نقد
مطالبات از بانک مرکزی
مطالبات از سایر بانکها و موسسات اعتباری
تسهیالت اعطایی به سایر اشخاص
سایر دارایی ها
حسابهای دریافتنی
دارایی های ثابت
سایر تعهدات مشتریان
تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه ها (بیش از یک
0
سال به سررسید آن باقی مانده است )
تعهدات مشتریان بابت ضمانت نامه ها (پس از
345,406,645,805
کسرسپرده های نقدی که کمتر از یک سال به
سررسید آن باقی مانده است )
1,350,930,246,188
تعهدات بابت اعتبارات اسنادی
17,532,513,102,624

ضریب
تبدیل
درصد
0
0
0
0
0
0
0
0

ضریب
ریسک
درصد
0
0
20
100
100
20
100
0

1393/12/29
داراییهای تعدیل شده بر
حسب ریسک
ریال
0
0
1,375,638,645,586
1,371,047,386,517
125,144,777
13,386,073,729
466,570,509,589
0

50

0 100

20

69,081,329,161 100

50

675,465,123,094 100
3,971,314,212,453

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
سهاهدار ایرانی:

تعداد سهام

درصد
هالکیت

سرهایه ثبت شده

تعهد صاحباى سهام

سرهایه پرداخت شده

ریال

ریال

ریال

283,974

50%

جمع

283,974

50%

سهاهدار ونسوئالیی:

283,974

50%

جمع

283,974

50%

567,948

5,679,480,000,000 100%

جوع کل

2,839,740,000,000

2,839,740,000,000

954,527,087,068

1,885,212,912,932

954,527,087,068

1,885,212,912,932

1,909,054,174,136

3,770,425,825,864

