مدیریت سرمایه
سرمایه پایه بانک در پایان سال مالی منتهی به  1399/12/30مبلغ 39,795,261میلیون ریال میباشد.
)ارقام به میلیون ریال(
1399/12/30

شرح

الف ) سرمایه الیه 1
15,000,000

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

-

افزایش سرمایه در جریان

-

اندوخته قانونی

5,938,045

سایر اندوخته ها

1,632,111

سود (زیان) انباشته

15,258,962
37,829,118

کسر می شود :تعدیالت نظارتی
دارایی نامشهود

)(300,652

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

)(586,257

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

)(118,850
)(1,005,759

جمع تعدیالت نظارتی
سرمایه الیه  1پس از تعدیالت نظارتی

36,823,359

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

)(118,850

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

3,090,752

سرمایه نظارتی
سرمایه نظارتی نافذ

2,971,902
39,795,261
20,700,330

سرمایه الیه 2

*محاسبات سرمایه پایه و دارایی هاي موزون شده به ریسک بانک طبق بخشنامه شماره  98/436758مورخ  1398/12/17بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران می باشد.

سرمایه نظارتی نافذ بانک براي محاسبه نسبت هاي احتیاطی تا تاریخ تصویب صورتهاي مالی بر اساس صورت هاي مالی حسابرسی شده سال  ،1398معادل20،700،330
مبلغ میلیون ریال می باشد .سرمایه نظارتی نافذ قبالً به تأیید بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران رسیده و مبناي محاسبه نسبتهاي احتیاطی تا تاریخ تصویب صورتهاي
مالی بانک میباشد.

تخصیص سرمایه
جمع داراییهاي موزون شده به ریسک بانک در پایان سال مالی منتهی به  1399/12/30مبلغ  329,436,407میلیون ریال میباشد.
)ارقام به میلیون ریال(
شرح

دارایی موزون شده به ریسک اعتباري

1399/12/30

247,260,136

دارایی موزون به ریسک بازار

54,099,930

دارایی موزون به ریسک عملیاتی
جمع دارایی هاي موزون شده به ریسک بانک

28,076,342
329,436,407

نسبت کفایت سرمایه
نسبت کفایت سرمایه بانک در پایان دوره مالی منتهی به  12/1 ،1399/12/30درصد میباشد.
شرح

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

)ارقام به میلیون ریال(
1399/12/30

39,795,261
329,436,407
12.1%

