مدیریت سرمایه
سرمایه نظارتي بانک در پایان دوره مالي منتهي به  1399/06/31مبلغ  28،147،338میلیون ریال ميباشد.
میلیون ریال
1399/06/31

شرح
الف ) سرمایه الیه 1

15,000,000

سرمایه به کسر سرمایه تامین شده از محل مازاد تجدید ارزیابي
صرف سهام

-

افزایش سرمایه در جریان

-

اندوخته قانوني

4,396,648

سایر اندوخته ها

589,365

سود (زیان) انباشته

6,524,381
26,510,394

کسر مي شود :تعدیالت نظارتي
دارایي نامشهود

)(302,046

حداقل بهاي تمام شده سرمایهگذاري متقابل در سهام مؤسسات اعتباري و یا نهادهاي مالي غیرتابعه

)(76,880

خالص ارزش دفتري سرمایه گذاري ها خارج از حدود مقرر( 50درصد کسر از الیه )1

)(149,358
)(528,284

جمع تعدیالت نظارتي
سرمایه الیه  1پس از تعدیالت نظارتي

25,982,110

ب ) سرمایه الیه 2
خالص ارزش دفتري سرمایه گذاري ها خارج از حدود مقرر( 50درصد کسر از الیه )2

)(149,358

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عام حداکثر به میزان  1/25در صد دارایي موزون شده به ضرایب ریسک

2,314,586

سرمایه الیه 2

2,165,228
28,147,338
20,700,330

سرمایه نظارتي
سرمایه نظارتي نافذ

* محاسبات سرمایه پایه و دارایي هاي موزون شده به ریسک بانک طبق بخشنامه شماره  98/436758مورخ  1398/12/17بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران مي
باشد.
سرمایه نظارتي نافذ بانک براي محاسبه نسبت هاي احتیاطي تا تاریخ تصویب صورتهاي مالي  20.700.330مبلغ میلیون ریال مي باشد .سرمایه نظارتي نافذ قبالً به
تأیید بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران رسیده و مبناي محاسبه نسبتهاي احتیاطي تا تاریخ تصویب صورتهاي مالي بانک ميباشد.

تخصیص سرمایه
جمع دارایيهاي موزون شده به ریسک بانک در پایان دوره مالي منتهي به  1399/06/31مبلغ  253.840.235میلیون ریال ميباشد.
میلیون ریال
شرح

دارایي موزون شده به ریسک اعتباري

1399/06/31

185,166,894

دارایي موزون به ریسک بازار

53,134,078

دارایي موزون به ریسک عملیاتي

15,539,263

جمع دارایي هاي موزون شده به ریسک بانک

253,840,235

نسبت کفایت سرمایه
نسبت کفایت سرمایه بانک در پایان سال مالي منتهي به  11/1 ،1399/06/31درصد ميباشد.
میلیون ریال
شرح

سرمایه پایه
جمع دارایيها و تعهدات موزون شده برحسب ریسک
نسبت کفایت سرمایه -درصد

1398/12/29

28,147,338
253,840,235
11.1%

