Bütün məlumatlar 31 Dekabr 2012-ci il tarixinədir
KAPİTAL VƏSAİTLƏRİ
1
1. I dərəcəli kapital
a) Adi səhmlər (tam ödənilmiş paylar)

2
165,809.24
157,000.00

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

2,277.95
2,277.95
163,531.29
18,403.00
11,705.42
6,134.40
-

c1) kumulyativ müddətsiz imtiyazlı səhmlər
c2) subordinasiya borc öhdəlikləri
d) Digər vəsaitlər
5. Məcmu kapital (3+4)
6. Məcmu kapitaldan tutulmalar :
a) Birləşməmiş (konsolidasiya olunmamış) törəmə banka və digər maliyyə
idarələrinin kapitalına və bütün qeyri-bank müəssisələrinə kapital investisiyaları, o

563.18
181,934.29
16,615.49

cümlədən qarşılıqlı investisiyalar (xalis)
-

b) Bütün digər investisiyalar (xalis)
7. Tutulmalardan sonra məcmu kapital (5-6)

165,318.80

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

490,751.68

Fakt
3

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

33.32%
33.69%

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

Kredit riski barədə məlumatlar

Vaxtı keçmiş kreditlər

Kredit portfelində
xüsusi çəkisi
15154.46
5.40%

Qeyri-standart kreditlər cəmı:

30712.88

10.93%

28379.71

10.10%

Təhlükəli

59.27

0.02%

Ümidsiz

2273.9

0.81%

Məbləğ

Qeyri-qənaətbəxş

Kreditlər üzrə yaradılmış ehtiyyatlar, cəmi:
adi
məqsədli

17,792.71

6.33%

6,969.34

2.48%

10,823.38

3.85%

BANKIN İRİ KREDİT TƏLƏBLƏRİ
Məbləğ
İri kredit tələblərinin cəmi:

Məcmu kapitala nisbəti
159989.98
87.94%

BANKIN VALYUTA MÖVQEYİ BARƏDƏ MƏLUMAT
Sərbəst dönərli valyuta üzrə məcmu açıq valyuta
mövqeyi

maks. 20%

9.98%

Qapalı valyuta üzrə məcmu açıq valyua mövqeyi

maks. 15%

0.26%

(min manatla)
Balansdankənar öhdəliklər
Öhdəliklər

Cəmi

1. Kredit alətləri, cəmi

36,582.30

a) Kredit öhdəlikləri

15226.47

b) İstifadə olunmamış kredit xətləri

21355.83

2. Qarantiyalar və bu qəbildən olan öhdəliklər, cəmi

54,794.32

a) Qarantiyalar

54794.32

3. Akkreditivlər, cəmi

15,918.76

a) "Standby" akkreditivlər

7575.09

b) Sənədli akkreditivlər

8343.67

