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ميليون ريالميليون ريال

سرمایه الیه یک

8,000,0008,000,000(منابع تامين شده توسط سهامداران)سرمايه پرداخت شده 

00صرف سهام

5,624,4574,904,915انباشته  (زيان)سود 

4,346,0073,818,123اندوخته قانوني

00اندوخته احتياطي

714,300219,366ساير اندوخته ها

18,684,76416,942,404جمع سرمایه الیه یک قبل از اعمال تعدیالت نظارتی

تعدیالت نظارتی: کسر می شود

(909,896)(909,896)بهای تمام شده سهام خزانه

بهای تمام شده سهام بانک که در زمان انجام محاسبات کفايت سرمايه در تملک واحد های تابعه قرار 

دارد
(2,141,607)(2,105,338)

(174,219)(167,954)(به استثنای سرقفلي محل کسب و پيشه)دارايي های نامشهود 

00حداقل بهای تمام شده سرمايه گذاری متقابل در سهام مؤسسات اعتباری و يا نهادهای مالي غيرتابعه

(2,372,833)(2,515,605)درصد مجموع خالص ارزش دفتری سرمايه گذاری خارج از حدود مقرر50  

(1,780,370)0ساير تعديالت به تشخيص بانک مرکزی

(7,342,656)(5,735,062)جمع تعدیالت نظارتی

12,949,7029,599,748سرمایه الیه یک پس از اعمال تعدیالت نظارتی

سرمایه الیه دو

00بدهي ايجاد شده ناشي از انتشار اوراق بدهي توسط موسسه اعتباری و صرف آنها و ساير بدهي ها پس از احراز شرايط مقرر

2,917,1032,352,958 درصد دارايي های موزون شده به ريسک1/25ذخيره مطالبات مشکوک الوصول عام تا سقف 

7,822,7337,822,733مبلغ تعديل شده حاصل از تجديد ارزيابي دارايي های ثابت ، سهام و اوراق بهادار

10,739,83610,175,691جمع سرمایه الیه دو

تعديالت نظارتي: کسر مي شود

(2,372,833)(2,515,605)درصد مجموع خالص ارزش دفتری سرمایه گذاری خارج از حدود مقرر 50

8,224,2317,802,858جمع سرمایه الیه دو پس از اعمال  تعدیالت نظارتی

:کسر مي شود

00فزونی سرمایه الیه دو به سرمایه الیه یک

8,224,2317,802,858سرمایه الیه دو قابل احتساب در سرمایه نظارتی

21,173,93317,402,606سرمایه نظارتی

17,402,60617,990,752سرمایه نظارتی مبنای سایر نسبت های احتیاطی
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17,402,60617,990,752*سرمایه نظارتی مبنای سایر نسبت های احتیاطی

233,368,278188,236,629دارایی های موزون به ریسک اعتباری

1,363,5291,379,865دارایی های موزون به ریسک بازار

26,367,28826,367,288دارایی های موزون به ریسک عملیاتی

261,099,095215,983,781جمع دارایی های موزون به ریسک

%4/4%5/0درصد- نسبت سرمایه الیه یک به دارایی موزون به ریسک 

%8/1%8/1درصد- نسبت کفایت سرمایه 
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.بهای تمام شده سهام خزانه مربوط به سرمايه گذاری بانک در صندوق سرمايه گذاری اختصاصي بازارگرداني بانک سينا مي باشد* 


