مدیریت سرمایه
سرمایه پایه بانک در پایان دوره مالی منتهی به  1397/12/29مبلغ  15.351.032میلیون ریال میباشد.
میلیون ریال
شرح
الف ) سرمایه الیه 1

1397/12/29
میلیون ریال

سرمایه به کسر سرمایه تامین شده از محل مازاد تجدید ارزیابی

7,000,000

صرف سهام

-

افزایش سرمایه در جریان

-

اندوخته قانونی

2,146,889

سایر اندوخته ها

1,474,887

سود (زیان) انباشته

3,799,301
14,421,077

کسر می شود :تعدیالت نظارتی
دارایی نامشهود

)(223,648

حداقل بهای تمام شده میان سرمایه گذاری های متقابل در سهام موسسات اعتباری و یا نهادهای مالی غیر تابعه
بهای تمام شده سرمایه گذاری در واحد های تابعه ای که نهاد مالی محسوب نمی گردد
جمع تعدیالت نظارتی

)(233,903
)(10,500
)(468,051

سرمایه الیه  1پس از تعدیالت نظارتی

13,953,026

ب ) سرمایه الیه 2
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عام حداکثر به میزان 1/25در صد دارایی موزون شده به ضرایب ریسک

1,398,006

سرمایه الیه 2

1,398,006

سرمایه پایه

15,351,032

* محاسبات دارایی های موزون شده به ریسک بانک طبق بخشنامه شماره  96/111597مورخ  1396/04/17و اصالحیه بعدی بانک مرکزی
جمهوری اسالمی ایران می باشد.
سرمایه پایه نافذ بانک برای محاسبه نسبت های احتیاطی تا تاریخ تصویب صورتهای مالی مبلغ  5،203،812میلیون ریال می باشد .سرمایه نظارتی
نافذ قبالً به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران رسیده و مبنای محاسبه نسبتهای احتیاطی تا تاریخ تصویب صورتهای مالی بانک میباشد.
بدیهی است سرمایه نظارتی جدید بانک براساس صورتهای مالی مصوب پس از تشکیل مجمع عمومی و اعمال هرگونه تغییرات و کسورات احتمالی
از قبیل توزیع سود سهام بین سهامداران ،توسط بانک مرکزی ج.ا.ا تنفیذ خواهد شد.

تخصیص سرمایه
جمع داراییهای موزون شده به ریسک بانک در پایان دوره مالی منتهی به  1397/12/29مبلغ  171،607،779میلیون
ریال میباشد.
میلیون ریال
شرح
دارایی موزون شده به ریسک اعتباری

1397/12/29
153,648,885

دارایی موزون به ریسک بازار

7,760,811

دارایی موزون به ریسک عملیاتی

10,198,808

جمع دارایی های موزون شده به ریسک بانک

171,608,504

نسبت کفایت سرمایه
نسبت کفایت سرمایه بانک در پایان دوره مالی منتهی به  8/9 ،1397/12/29درصد میباشد.
میلیون ریال
1397/12/29

شرح
سرمایه پایه

15,351,032

جمع داراییها و تعهدات موزون شده برحسب ریسک

171,608,504

نسبت کفایت سرمایه

8.9%

