Bütün məlumatlar 31 Mart 2012-ci il tarixinədir

KAPİTAL VƏSAİTLƏRİ
1

2
145,678.64

a) Adi səhmlər (tam ödənilmiş paylar)

136,869.40

1. I dərəcəli kapital

b) Qeyri-kumulyativ müddətsiz imtiyazlı səhmlər
c) Səhmlərin emissiyasından əmələ gələn əlavə vəsait
d) Bölüşdürülməmiş xalis mənfəət (zərər), cəmi
d1) əvvəlki illərin mənfəəti (zərəri)

8,809.24
8,809.24

d2) (çıx) cari ilin zərəri

-

d3) kapital ehtiyatları (fondları)

-

e) Xüsusi subordinasiya borc öhdəlikləri
2. I dərəcəli kapitaldan tutulmalar
a) Qeyri-maddi aktivlər
3. Tutulmalardan sonra I dərəcəli kapitalı (I—2)
4. II dərəcəli kapital (I dərəcəli kapitalın məbləğindən çox olmamalıdır)
a) Cari ilin mənfəəti
b) Ümumi ehtiyatlar (aktivlər üzrə yaradılmış adi ehtiyatlardan çox
olmamaqla)
c) Kapitalın digər komponentləri

1,935.98
1,935.98
143,742.66
9,368.87
4,565.30
4,810.79
-

c1) kumulyativ müddətsiz imtiyazlı səhmlər
c2) subordinasiya borc öhdəlikləri
d) Digər vəsaitlər
5. Məcmu kapital (3+4)
6. Məcmu kapitaldan tutulmalar :

(7.23)
153,111.53
-

a) Birləşməmiş (konsolidasiya olunmamış) törəmə banka və digər maliyyə
idarələrinin kapitalına və bütün qeyri-bank müəssisələrinə kapital
investisiyaları, o cümlədən qarşılıqlı investisiyalar (xalis)

-

b) Bütün digər investisiyalar (xalis)

-

7. Tutulmalardan sonra məcmu kapital (5-6)

153,111.53

8. Risk dərəcəsi üzrə ölçülmuş yekun aktivlər (cədvəl A15, E sətirindən)

384,863.53

Fakt
3

1
9. I dərəcəli kapitalın adekvatlıq əmsalı (3:8) x 100

37.35%

10. Məcmu kapitalın adekvatlıq əmsalı (7:8) x 100

39.78%

Kredit riski barədə məlumatlar

Vaxtı keçmiş kreditlər

49875.08

Kredit portfelində
xüsusi çəkisi
17.58%

Qeyri-standart kreditlər cəmı:

32959.07

11.62%

Qeyri-qənaətbəxş

20154.23

7.10%

Təhlükəli

11910.57

4.20%

Ümidsiz

894.27

0.32%

Məbləğ

Kreditlər üzrə yaradılmış ehtiyyatlar, cəmi:

20,030.69 7.06%

adi
məqsədli

5,943.81 2.10%
11,827.61

4.82%

BANKIN İRİ KREDİT TƏLƏBLƏRİ
Məbləğ
İri kredit tələblərinin cəmi:

90169.92

Məcmu kapitala
nisbəti
58.89%

BANKIN VALYUTA MÖVQEYİ BARƏDƏ MƏLUMAT
Sərbəst dönərli valyuta üzrə məcmu açıq valyuta
maks. 20%
mövqeyi
Qapalı valyuta üzrə məcmu açıq valyua mövqeyi

maks. 15%

-12.31%
0.04%

(min manatla)
Balansdankənar öhdəliklər
Öhdəliklər

Cəmi

1. Kredit alətləri, cəmi

17,021.61

a) Kredit öhdəlikləri

7514.07

b) İstifadə olunmamış kredit xətləri

9507.54

2. Qarantiyalar və bu qəbildən olan öhdəliklər, cəmi

32,909.79

a) Qarantiyalar

32909.79

3. Akkreditivlər, cəmi

11,103.88

a) "Standby" akkreditivlər

4887.77

b) Sənədli akkreditivlər

6216.11

