ماده  :11وضعیت کفایت سرمایه (ارقام به میلیون ریال)

دارایی ها

شرح

ضریب
ریسک

دارایی ها و تعهدات
تعدیل شده بر اساس
ریسک

دارائيهاي مشمول ضريب ريسك صفر درصد:
مطالبات از بانك مركزي

-

-

-

سپرده قانوني

9299999.79

-

-

اوراق مشاركت

.91,111

-

-

تمبر مالياتي

99912

-

-

وجوه نقد

.91.89.99

-

-

دارائيهاي مشمول ضريب ريسك  71درصد:
مطالبات از ساير بانك ها و موسسات اعتباري

.91669219

%71

79.9.91

خالص حساب هاي داخلي

6179199

%71

.7191..

دارائيهاي مشمول ضريب ريسك  91درصد:
691819617

تسهيالت پرداختي در مقابل رهن كامل واحد مسكوني

%91

.97179.7.

دارائيهاي مشمول ضريب ريسك  .11درصد:
سرمايه گذاري ها

..97689889

%.11

..97689889

دارايي هاي ثابت مشهود

.191219992

%.11

.191219992

دارايي هاي نامشهود

.911.911.

%.11

.911.911.

ساير تسهيالت پرداختي

62.91899618

%.11

62.91899618

مطالبات از شركتهاي فرعي و وابسته

.91.89617

%.11

.91.89617

ساير حساب هاي دريافتني

6991729886

%.11

6991729886

ساير دارايي ها

98992696.7

%.11

98992696.7

اقالم زير خط:
تعهدات بابت ضمانتنامه ها پس از كسر سپرده نقدي (مشمول ضريب
تبديل )%71

79191922.

%.11

79191922.

ساير تعهدات مشتريان

.97189628

%.11

.97189628

جمع دارایی ها و تعهدات موزون شده به ریسک

378.318.77.

1810/.0/81
سرمایه پایه (ارقام به میلیون ریال)

سرمایه پایه

91.091..31

سرمایه پایه نافذ

91.7.3.199

بانك آينده با انجام فرآيند افزايش سرمايه از مبلغ (8,111هشت هزار) ميليارد ريال به  (.6,111شانزده هزار) ميليارد ريال در سال
 ..99از روند مطلوبي در ميزان رشد سرمايه پايه برخوردار گرديد؛ و نسبتهاي نظارتي در اين حوزه بهبود چشمگيري پيدا نمودند.
چنانكه ,ميزان سرمايه پايه سال ..99نسبت به سال ..91با رشدي معادل  27درصد ,از مبلغ (.7,619دوازده هزار و ششصد و
نه) ميليارد ريال به مبلغ  (7.9218بيست وشش هزار و پانصد و پنجاه ودو) ميليارد ريال افزايش يافت.
همانگونه كه در جدول فوق مشهود است ,اين روندِ رو به بهبود همچنان ادامه دارد؛ به طوري كه اين رقم در پايان شهريورماه ,..96
به مبلغ (79,679بيست و نه هزار و ششصد و بيست ونه) ميليارد ريال افزايش يافته است.
با اين همه ,بانك آينده مصمم است با ادامه فرآيند افزايش سرمايه ,به استانداردهاي الزم براي گسترش و تعميق روابط بانكي در
سطح جهاني ,دست يافته و همچنين در جهت تقويت استحكام مالي و ارتقاي توانايي بانك در تجهيز و تخصيص بيشتر منابع عمل
نموده و تركيب مناسبي از درآمدها و بازدهي مطلوب و مورد انتظارِ سپردهگذاران و سهامداران را ايجاد نمايد.
به اين منظور ,هيأت مديره بانك آينده در نظر دارد؛ همسو با استانداردهاي بين المللي و مدل جديد نظارتي بانك مركزي ج.ا.ايران,
نسبت به افزايش سرمايه بانك از مبلغ ( .6شانزده) هزار ميليارد ريال به مبلغ (91پنجاه) هزار ميليارد ريال اقدام نمايد.

