بانک گردشگری
ماده ) 11کفایت سرمایه ( ارقام به میلیون ریال )
عنوان

1396/12/29

1396/09/30

سرمایه الیه یک
سرمایه پرداخت شده به کسر سرمایه تامین شده از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
صرف سهام

6,000,000
-

سود (زیان) انباشته

)(2,681,809

اندوخته قانونی

285,418

6,000,000
-

عنوان
سرمایه پرداخت شده

6,000,000

اندوخته قانونی

285,418

سود (زیان ) انباشته

) (3,394,673جمع سرمایه اصلي

)(540,257
5,745,161

ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول

1,958,779

اندوخته احتیاطي

-

-

جمع سرمایه تکمیلي

1,958,779

سایر اندوختهها

-

-

جمع سرمایه پایه

7,703,940

جمع دارایی هاي موزون شده برحسب ریسک

157,063,211

جمع سرمایه الیه یک قبل از اعمال تعدیالت نظارتی
کسر می شود :تعدیالت نظارتی

3,603,609
-

بهاي تمام شده سهام خزانه

-

بهاي تمام شده سهام بانک که در مرحله انتشار اولیه و یا افزایش سرمایه به طور بی واسطه توسط واحد هاي تابعه خریداري شده

-

285,418

1395/09/30

2,890,745
-

دارایی هاي نامشهود

2,509,997

2,515,816

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

79,895

79,895

بهاي تمام شده مازاد بر  ٪10سرمایه الیه یک در خصوص سرمایه گذاري هاي کمتر از  ٪10در سهام مؤسسات اعتباري دیگر و یا نهاد مالی

98,107

169,975

بهاي تمام شده مازاد بر  ٪10سهام شرکت هاي سرمایه پذیر در خصوص سرمایه گذاري هاي بیش از  10٪در سهام مؤسسات اعتباري دیگر و یا نهاد مالی

2,370,717

2,370,717

بهاي تمام شده سرمایه گذاري در واحد هاي تابعه اي که نهاد مالی محسوب نمی گردد

2,299

2,299

-

-

سایر تعدیالت به تشخیص بانک مرکزي
جمع تعدیالت نظارتی
سرمایه الیه یک پس از اعمال تعدیالت نظارتی
سرمایه الیه دو

5,061,015

5,138,703

)(1,457,405

)(2,247,957

-

بدهی ایجاد شده ناشی از انتشار اوراق بدهی توسط موسسه اعتباري و صرف آنها و سایر بدهیها پس از احراز شرایط مقرر

24,682,745

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول عام تا سقف  1/25درصد دارایی هاي موزون شده به ریسک

2,971,397

مبلغ تعدیل شده حاصل از تجدید ارزیابی دارایی هاي ثابت  ،سهام و اوراق بهادار
جمع سرمایه الیه دو
کسر می شود:
فزونی سرمایه الیه دو به سرمایه الیه یک
سرمایه الیه دو قابل احتساب در سرمایه نظارتی
سرمایه نظارتی
سرمایه نظارتی مبناي سایر نسبتهاي احتیاطی*
کفایت سرمایه

27,654,142
29,111,547
-

2,888,985
2,888,985
5,136,942
-

)(1,457,405

)(2,247,957

6,059,488

6,059,488

-0.45%

-0.63%

نسبت کفایت سرمایه

4.90%

