سرمایه پایه
سرمايه پايه بانک در پايان دوره مالي منتهي به  1397/06/31مبلغ  10،891،889ميليون ريال ميباشد.
شرح

1397/06/31
ميليون ريال

الف ) سرمایه الیه 1
سرمايه به کسر سرمايه تامين شده از محل مازاد تجديد ارزيابي

6,000,000

صرف سهام

-

افزايش سرمايه در جريان

-

اندوخته قانوني

1,416,580

سود (زيان) انباشته

2,484,073
9,900,653

کسر می شود :تعدیالت نظارتی
دارايي نامشهود
حداقل بهای تمام شده ميان سرمايه گذاری های متقابل در سهام موسسات اعتباری و يا
نهادهای مالي غير تابعه
بهای تمام شده مازاد بر  ٪10سهام شرکت های سرمايه پذير در خصوص سرمايه گذاری
های بيش از  10٪در سهام مؤسسات اعتباری ديگر و يا نهاد مالي
بهای تمام شده سرمايه گذاری در واحد های تابعه ای که نهاد مالي محسوب نمي گردد
جمع تعدیالت نظارتی
سرمایه الیه  1پس از تعدیالت نظارتی

)(48,226
)(223,114
)(10,500
)(281,840
9,618,813

ب ) سرمایه الیه 2
ذخيره مطالبات مشکوک الوصول عام حداکثر به ميزان 1/25در صد دارايي موزون شده به
ضرايب ريسک
سرمایه الیه 2
سرمایه نظارتی

1,273,076
1,273,076
10,891,889

*محاسبات دارايي های موزون شده به ريسک بانک در سال مالي منتهي به  1396/12/29طبق بخشنامه شماره  96/111597مورخ  1396/04/17و اصالحيه بعدی
بانک مرکزی جمهوری اسالمي ايران مي باشد.
سرمايه پايه نافذ بانک برای محاسبه نسبت های احتياطي تا تاريخ تصويب صورتهای مالي مبلغ  5،203،812ميليون ريال مي باشد .سرمايه نظارتي نافذ قبالً به تأييد
بانک مرکزی جمهوری اسالمي ايران رسيده و مبنای محاسبه نسبتهای احتياطي تا تاريخ تصويب صورتهای مالي بانک ميباشد .بديهي است سرمايه نظارتي جديد
بانک براساس صورتهای مالي مصوب پس از تشکيل مجمع عمومي و اعمال هرگونه تغييرات و کسورات احتمالي از قبيل توزيع سود سهام بين سهامداران ،توسط بانک
مرکزی ج.ا.ا تنفيذ خواهد شد.

تخصیص سرمایه
جمع داراييهای موزون شده به ريسک بانک در پايان دوره مالي منتهي به  1397/06/31مبلغ  138،591،966ميليون ريال ميباشد.
1397/06/31

شرح

دارايي موزون شده به ريسک اعتباری

ميليون ريال
126,444,257

دارايي موزون به ريسک بازار

5,777,420

دارايي موزون به ريسک عملياتي
جمع دارايي های موزون شده به ريسک بانک

6,370,289
138,591,966

نسبت کفایت سرمایه

نسبت کفايت سرمايه بانک در پايان دوره مالي منتهي به  8 ،1397/06/31درصد ميباشد.
1397/06/31

ميليون ريال
سرمايه پايه

10,891,889

جمع داراييها و تعهدات موزون شده برحسب ريسک

138,591,966

نسبت کفايت سرمايه

8%

