RİSK DƏRƏCƏSİ ÜZRƏ ÖLÇÜLMUŞ AKTİVLƏRİN HESABLANMASI
30-09-2019

(min manatla)
Risk dərəcəsi (%) Yaradılmış məqsədli ehtiyatların məbləği
Risk dərəcəsi üzrə ölçülmüş aktivin xalis məbləği
1
2
3
4
5
1. Kassa, o cümlədən bankın xəzinələrində, onun filiallarında, şöbələrində, mübadilə şöbələrində, bankomatlarda
A1
və yolda olan
2171,40101
nağd milli və xarici valyuta,0bank metalları
0
0
a) Milli valyuta
A1a
679,91985
0
0
b) Beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən verilmiş minimum “AA-” ölkə (suveren) borc reytinqinə malikA1b
İƏİT ölkələrinin sərbəst
1491,48116
dönərli valyutası
0
0
c) a və b sətirlərinə aid olmayanlar
A1c
100
0
2. Mərkəzi Bankda müxbir hesablarında olan vəsaitlər
A2
22343,33823
0
0
3. Mərkəzi Bankdakı depozitlər
A3
0
0
4. Mərkəzi Bank ilə bağlanan repo əqdləri
A4
0
0
5. Banklarda müxbir hesablarda olan vəsaitlər
A5
28376,42852
0
2021,28614
23364,59793
a) İƏİT ölkələrində qeydə alınmış maliyyə təşkilatları və minimum "AA-" kredit reytinqinə malik depozit və
A5a
ya digər maliyyə-kredit
5759,4667
təşkilatlarına qarşı tələblər
20 və onlar tərəfindən qeyri-şərtsiz təmin
2021,28614
olunan digər aktivlər
747,636112
b) 20 (iyirmi) faizli risk qrupuna aid edilməyən və İƏİT ölkələrində qeydə alınmış və beynəlxalq reytinq agentlikləri
A5b
tərəfindən verilmiş minimum “A-” kredit50
reytinqinə (və ya buna ekvivalent digər reytinq dərəcəsinə) malik depozit və ya digər maliyyə-kredit təşkilatlarına
0 qarşı tələblər
c) a) və b) bəndlərinə aid edilməyən tələblər
A5c
22616,96182
100
22616,96182
6. Bazar qiymətli kağızları:
A6
22461,16665
0
0
0
a) Azərbaycan hökuməti və Mərkəzi Bank tərəfindən (o cümlədən, Azərbaycan Respublikasının İpotekaA6a
və Kredit Zəmanət
22461,16665
Fondu) buraxılmış qiymətli kağızlar
0
və onlara qarşı irəli sürülən tələblər
0
b) Beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən verilmiş “AAA” kredit reytinqinə malik çoxtərəfli inkişaf banklarına
A6b qarşı birbaşa tələblər, yaxud tələblərin bu təşkilatlar
0
tərəfindən qeyd-şərtsiz öhdəliyi ilə və ya həmin təşkilatlar tərəfindən buraxılmış qiymətli kağızlarla təmin
0 olunmuş hissəsi
c) 0 (sıfır) faizli risk qrupuna aid edilməyən və beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən verilmiş minimum
A6c
“A-” ölkə (suveren) borc reytinqinə malik İƏİT ölkələrinin
20
valyutası, habelə bu ölkələrin hökumətlərinin və ya mərkəzi banklarının buraxdıqları qiymətli kağızlar0və onlara qarşı olan b
d) Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu tərəfindən buraxılan təmin edilməmiş A6d
qiymətli kağızlar
20
0
e) 20 (iyirmi) faizli risk qruplarına aid edilməyən və beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən verilmiş minimum
A6e investisiya reytinqinə malik İƏİT ölkələrinin50
valyutası, habelə bu ölkələrin hökumətlərinin və ya mərkəzi banklarının buraxdıqları qiymətli kağızlar və onlara
0 qarşı olan birbaşa təl
f) "İri dövlət şirkətlərinin Siyahısı”nda nəzərdə tutulan və beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən verilmiş
A6f
kredit reytinqi Azərbaycan Respublikasının ölkə50
(suveren) borc reytinqindən maksimum 1 (bir) pillə aşağı olan hüquqi şəxslərin buraxdığı qiymətli kağızlar 0
g) İƏİT ölkələrinə daxil olmayan ölkələrin hökumətləri və Mərkəzi bankları tərəfindən buraxılmış qiymətliA6g
kağızlar və onlara qarşı irəli sürülən tələblər 100
0
h) digər qiymətli kağızlar
A6h
100
0
7. Banklara və digər maliyyə institutlarına depozitlər və kreditlər:
A7
15667,43177
0
11949,03177
3718,4
a) depozitlər:
A7a
15667,43177
0
11949,03177
3718,4
a1) bankın hesablarında girov qoyulmuş AR milli valyutası, bank metalları və ya beynəlxalq reytinq agentlikləri
A7a1 tərəfindən verilmiş minimum "AA-" kredit reytinqinə
0
malik İƏİT ölkələrinin valyutası ilə təmin olunanlar
0
a2) İƏİT ölkələrində qeydə alınmış maliyyə təşkilatları və minimum "AA-" kredit reytinqinə malik depozit A7a2
və ya digər maliyyə-kredit təşkilatlarına qarşı tələblər
20 və onlar tərəfindən qeyri-şərtsiz təmin olunanlar
0
a3) 20 (iyirmi) faizli risk qrupuna aid edilməyən və İƏİT ölkələrində qeydə alınmış və beynəlxalq reytinq A7a3
agentlikləri tərəfindən verilmiş minimum “A-” kredit
50reytinqinə (və ya buna ekvivalent digər reytinq dərəcəsinə) malik depozit və ya digər maliyyə-kredit təşkilatlarına
0
qarşı tələblər
a4) İƏİT ölkələrində olmayan banklarda və digər maliyyə institutlarında olanlar
A7a4
15667,43177
100
11949,03177
3718,4
b) kreditlər:
A7b
0
0
0
0
b1) bankın hesablarında girov qoyulmuş AR milli valyutası, bank metalları və ya beynəlxalq reytinq agentlikləri
A7b1 tərəfindən verilmiş minimum "AA-" kredit reytinqinə
0
malik İƏİT ölkələrinin valyutası ilə təmin olunanlar
0
b2) İƏİT ölkələrində qeydə alınmış maliyyə təşkilatları və minimum "AA-" kredit reytinqinə malik depozit A7b2
və ya digər maliyyə-kredit təşkilatlarına qarşı tələblər
20 və onlar tərəfindən qeyri-şərtsiz təmin olunanlar
0
b3) 20 (iyirmi) faizli risk qrupuna aid edilməyən və İƏİT ölkələrində qeydə alınmış və beynəlxalq reytinq A7b3
agentlikləri tərəfindən verilmiş minimum “A-” kredit
50reytinqinə (və ya buna ekvivalent digər reytinq dərəcəsinə) malik depozit və ya digər maliyyə-kredit təşkilatlarına
0
qarşı tələblər
b4) İƏİT ölkələrində olmayan banklarda və digər maliyyə institutlarında olanlar
A7b4
100
0
8. Müştərilərə verilən kreditlər
A8
5336,41112
0
1103,127695
4233,283425
a) sənaye sahəsinə verilmiş kreditlər:
A8a
0
0
0
0
a1) bankın hesablarında girov qoyulmuş AR milli valyutası, bank metalları və ya beynəlxalq reytinq agentlikləri
A8a1 tərəfindən verilmiş minimum “AA-” ölkə (suveren)
0
borc reytinqinə (və ya buna ekvivalent digər reytinq dərəcəsinə) malik İƏİT ölkələrinin valyutası ilə təmin
0 olunmuş hissəsi və b
a2) 0 (sıfır) faizli risk qrupuna aid edilməyən və üçüncü şəxslərin banka olan borclarının Azərbaycan Respublikası,
A8a2
Mərkəzi Bank, yaxud beynəlxalq reytinq
20 agentlikləri tərəfindən verilmiş minimum “A-” ölkə (suveren) borc reytinqinə (və ya buna ekvivalent digər reytinq
0
dərəcəsinə) malik
a3) Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun zəmanəti ilə manatla verilmiş və A8a3
qeyri-işlək hissəsi ümumi portfelin 5%-dək olan sahibkarlıq
20
kreditlərinin təmin edilmiş hissəsi
0
a4) tələblərin 20 (iyirmi) faizli risk qrupuna aid edilməyən və beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən verilmiş
A8a4 minimum “A-” ölkə (suveren) borc reytinqinə50(və ya buna ekvivalent digər reytinq dərəcəsinə) malik İƏİT ölkələrinin yerli hakimiyyət, yaxud bələdiyyə orqanları
0
tərəfindən buraxıla
a5) ixracın (qeyri-neft sektoru üzrə) maliyyələşməsinə yönəlmiş və təyinatı üzrə istifadə olunması sənədlərlə
A8a5təsdiq edilmiş milli valyutada olan kreditləri 75
0
a6) digər hallarda
A8a6
0 X
0
0
a6_1) Milli valyuta
A8a6_1
100
0
a6_1_1) o cümlədən, Azərbaycan Respublikasının İpoteka və
Kredit ZəmanətA8a6_1_1
Fondunun zəmanəti ilə manatla verilmiş və 100
qeyri-işlək hissəsi ümumi portfelin 5%-dən yüksək olan
sahibkarlara verilmiş kreditlərinin
0 təmin edilmiş hissəs
a6_2) xarici valyutada gəliri olan borcalanlara verilmiş biznes
kreditləri
A8a6_2
100
0
a6_3) xarici valyutada gəliri olan borcalanlara verilmiş biznes
kreditləri istisna olmaqla,A8a6_3
xarici valyutada olan kreditlər
120
0
b) kənd təsərrüfatına kreditlər:
A8b
0
0
0
0
b1) bankın hesablarında girov qoyulmuş AR milli valyutası, bank metalları və ya beynəlxalq reytinq agentlikləri
A8b1 tərəfindən verilmiş minimum “AA-” ölkə (suveren)
0
borc reytinqinə (və ya buna ekvivalent digər reytinq dərəcəsinə) malik İƏİT ölkələrinin valyutası ilə təmin
0 olunmuş hissəsi və b
b2) 0 (sıfır) faizli risk qrupuna aid edilməyən və üçüncü şəxslərin banka olan borclarının Azərbaycan Respublikası,
A8b2
Mərkəzi Bank, yaxud beynəlxalq reytinq
20 agentlikləri tərəfindən verilmiş minimum “A-” ölkə (suveren) borc reytinqinə (və ya buna ekvivalent digər reytinq
0
dərəcəsinə) malik
b3) Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun zəmanəti ilə manatla verilmiş və A8b3
qeyri-işlək hissəsi ümumi portfelin 5%-dək olan sahibkarlıq
20
kreditlərinin təmin edilmiş hissəsi
0
b4) tələblərin 20 (iyirmi) faizli risk qrupuna aid edilməyən və beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən verilmiş
A8b4 minimum “A-” ölkə (suveren) borc reytinqinə50(və ya buna ekvivalent digər reytinq dərəcəsinə) malik İƏİT ölkələrinin yerli hakimiyyət, yaxud bələdiyyə orqanları
0
tərəfindən buraxıla
b5) ixracın (qeyri-neft sektoru üzrə) maliyyələşməsinə yönəlmiş və təyinatı üzrə istifadə olunması sənədlərlə
A8b5təsdiq edilmiş milli valyutada olan kreditləri 75
0
b6) digər hallarda
A8b6
0 X
0
0
b6_1) Milli valyuta
A8b6_1
100
0
b6_1_1) o cümlədən, Azərbaycan Respublikasının İpoteka və
Kredit ZəmanətA8b6_1_1
Fondunun zəmanəti ilə manatla verilmiş və 100
qeyri-işlək hissəsi ümumi portfelin 5%-dən yüksək olan
sahibkarlara verilmiş kreditlərinin
0 təmin edilmiş hissəs
b6_2) xarici valyutada gəliri olan borcalanlara verilmiş biznes
kreditləri
A8b6_2
100
0
b6_3) xarici valyutada gəliri olan borcalanlara verilmiş biznes
kreditləri istisna olmaqla,A8b6_3
xarici valyutada olan kreditlər
120
0
c) tikinti sahələrinə kreditlər:
A8c
0
0
0
0
c1) bankın hesablarında girov qoyulmuş AR milli valyutası, bank metalları və ya beynəlxalq reytinq agentlikləri
A8c1 tərəfindən verilmiş minimum “AA-” ölkə (suveren)
0
borc reytinqinə (və ya buna ekvivalent digər reytinq dərəcəsinə) malik İƏİT ölkələrinin valyutası ilə təmin
0 olunmuş hissəsi və b
c2) 0 (sıfır) faizli risk qrupuna aid edilməyən və üçüncü şəxslərin banka olan borclarının Azərbaycan Respublikası,
A8c2
Mərkəzi Bank, yaxud beynəlxalq reytinq
20 agentlikləri tərəfindən verilmiş minimum “A-” ölkə (suveren) borc reytinqinə (və ya buna ekvivalent digər reytinq
0
dərəcəsinə) malik
A. Aktivlərin maddələri

Balans məbləği

c3) Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun zəmanəti ilə manatla verilmiş və A8c3
qeyri-işlək hissəsi ümumi portfelin 5%-dək olan sahibkarlıq
20
kreditlərinin təmin edilmiş hissəsi
0
c4) tələblərin 20 (iyirmi) faizli risk qrupuna aid edilməyən və beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən verilmiş
A8c4 minimum “A-” ölkə (suveren) borc reytinqinə50(və ya buna ekvivalent digər reytinq dərəcəsinə) malik İƏİT ölkələrinin yerli hakimiyyət, yaxud bələdiyyə orqanları
0
tərəfindən buraxıla
c5) ixracın (qeyri-neft sektoru üzrə) maliyyələşməsinə yönəlmiş və təyinatı üzrə istifadə olunması sənədlərlə
A8c5təsdiq edilmiş milli valyutada olan kreditləri 75
0
c6) digər hallarda
A8c6
0 X
0
0
c6_1) Milli valyuta
A8c6_1
100
0
c6_1_1) o cümlədən, Azərbaycan Respublikasının İpoteka və
Kredit ZəmanətA8c6_1_1
Fondunun zəmanəti ilə manatla verilmiş və 100
qeyri-işlək hissəsi ümumi portfelin 5%-dən yüksək olan
sahibkarlara verilmiş kreditlərinin
0 təmin edilmiş hissəs
c6_2) xarici valyutada gəliri olan borcalanlara verilmiş biznes
kreditləri
A8c6_2
100
0
c6_3) xarici valyutada gəliri olan borcalanlara verilmiş biznes
kreditləri istisna olmaqla,A8c6_3
xarici valyutada olan kreditlər
120
0
d) nəqliyyat və rabitə sahələrinə kreditlər:
A8d
0
0
0
0
d1) bankın hesablarında girov qoyulmuş AR milli valyutası, bank metalları və ya beynəlxalq reytinq agentlikləri
A8d1 tərəfindən verilmiş minimum “AA-” ölkə (suveren)
0
borc reytinqinə (və ya buna ekvivalent digər reytinq dərəcəsinə) malik İƏİT ölkələrinin valyutası ilə təmin
0 olunmuş hissəsi və b
d2) 0 (sıfır) faizli risk qrupuna aid edilməyən və üçüncü şəxslərin banka olan borclarının Azərbaycan Respublikası,
A8d2
Mərkəzi Bank, yaxud beynəlxalq reytinq
20 agentlikləri tərəfindən verilmiş minimum “A-” ölkə (suveren) borc reytinqinə (və ya buna ekvivalent digər reytinq
0
dərəcəsinə) malik
d3) Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun zəmanəti ilə manatla verilmiş və A8d3
qeyri-işlək hissəsi ümumi portfelin 5%-dək olan sahibkarlıq
20
kreditlərinin təmin edilmiş hissəsi
0
d4) tələblərin 20 (iyirmi) faizli risk qrupuna aid edilməyən və beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən verilmiş
A8d4 minimum “A-” ölkə (suveren) borc reytinqinə50(və ya buna ekvivalent digər reytinq dərəcəsinə) malik İƏİT ölkələrinin yerli hakimiyyət, yaxud bələdiyyə orqanları
0
tərəfindən buraxıla
d5) ixracın (qeyri-neft sektoru üzrə) maliyyələşməsinə yönəlmiş və təyinatı üzrə istifadə olunması sənədlərlə
A8d5təsdiq edilmiş milli valyutada olan kreditləri 75
0
d6) digər hallarda
A8d6
0 X
0
0
d6_1) Milli valyuta
A8d6_1
100
0
d6_1_1) o cümlədən, Azərbaycan Respublikasının İpoteka və
Kredit ZəmanətA8d6_1_1
Fondunun zəmanəti ilə manatla verilmiş və
100
qeyri-işlək hissəsi ümumi portfelin 5%-dən yüksək olan
sahibkarlara verilmiş kreditlərinin
0 təmin edilmiş hissəsi
d6_2) xarici valyutada gəliri olan borcalanlara verilmiş biznes
kreditləri
A8d6_2
100
0
d6_3) xarici valyutada gəliri olan borcalanlara verilmiş biznes
kreditləri istisna olmaqla,A8d6_3
xarici valyutada olan kreditlər
120
0
e) ticarət və xidmət sahələrinə kreditlər:
A8e
79,85573
0
42,180875
37,674855
e1) bankın hesablarında girov qoyulmuş AR milli valyutası, bank metalları və ya beynəlxalq reytinq agentlikləri
A8e1 tərəfindən verilmiş minimum “AA-” ölkə (suveren)
0
borc reytinqinə (və ya buna ekvivalent digər reytinq dərəcəsinə) malik İƏİT ölkələrinin valyutası ilə təmin
0 olunmuş hissəsi və b
e2) 0 (sıfır) faizli risk qrupuna aid edilməyən və üçüncü şəxslərin banka olan borclarının Azərbaycan Respublikası,
A8e2
Mərkəzi Bank, yaxud beynəlxalq reytinq
20 agentlikləri tərəfindən verilmiş minimum “A-” ölkə (suveren) borc reytinqinə (və ya buna ekvivalent digər reytinq
0
dərəcəsinə) malik
e3) Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun zəmanəti ilə manatla verilmiş və A8e3
qeyri-işlək hissəsi ümumi portfelin 5%-dək olan sahibkarlıq
20
kreditlərinin təmin edilmiş hissəsi
0
e4) tələblərin 20 (iyirmi) faizli risk qrupuna aid edilməyən və beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən verilmiş
A8e4 minimum “A-” ölkə (suveren) borc reytinqinə50(və ya buna ekvivalent digər reytinq dərəcəsinə) malik İƏİT ölkələrinin yerli hakimiyyət, yaxud bələdiyyə orqanları
0
tərəfindən buraxıla
e5) ixracın (qeyri-neft sektoru üzrə) maliyyələşməsinə yönəlmiş və təyinatı üzrə istifadə olunması sənədlərlə
A8e5təsdiq edilmiş milli valyutada olan kreditləri 75
0
e6) digər hallarda
A8e6
79,85573 X
42,180875
37,674855
e6_1) Milli valyuta
A8e6_1
79,85573
100
42,180875
37,674855
e6_1_1) o cümlədən, Azərbaycan Respublikasının İpoteka və
Kredit ZəmanətA8e6_1_1
Fondunun zəmanəti ilə manatla verilmiş və
100
qeyri-işlək hissəsi ümumi portfelin 5%-dən yüksək olan
sahibkarlara verilmiş kreditlərinin
0 təmin edilmiş hissəsi
e6_2) xarici valyutada gəliri olan borcalanlara verilmiş biznes
kreditləri
A8e6_2
100
0
e6_3) xarici valyutada gəliri olan borcalanlara verilmiş biznes
kreditləri istisna olmaqla,A8e6_3
xarici valyutada olan kreditlər
120
0
f) şəxsi məqsədlər üçün fiziki şəxslərə verilmiş kreditlər
A8f
5216,29655
1032,804776
4183,491774
f1) bankın hesablarında girov qoyulmuş AR milli valyutası, bank metalları və ya beynəlxalq reytinq agentlikləri
A8f1 tərəfindən verilmiş minimum “AA-” ölkə (suveren)
0
borc reytinqinə (və ya buna ekvivalent digər reytinq dərəcəsinə) malik İƏİT ölkələrinin valyutası ilə təmin
0 olunmuş hissəsi və b
f2) 0 (sıfır) faizli risk qrupuna aid edilməyən və üçüncü şəxslərin banka olan borclarının Azərbaycan Respublikası,
A8f2
Mərkəzi Bank, yaxud beynəlxalq reytinq
20agentlikləri tərəfindən verilmiş minimum “A-” ölkə (suveren) borc reytinqinə (və ya buna ekvivalent digər reytinq
0 dərəcəsinə) malik İ
f3) Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun vəsaiti hesabına verilmiş ipoteka A8f3
kreditləri
35
0
f4) Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun vəsaiti hesabına verilən ipoteka kreditləri
A8f4
şərtləri ilə digər mənbələr hesabına verilmiş
50 ipoteka kreditləri
0
f5) digər istehlak kreditləri
A8f5
5216,29655
1032,804776
4183,491774
f5_1) Milli valyuta
A8f5_1
5172,12141
100
1011,186872
4160,934538
f5_2) xarici valyutada gəliri olan borcalanlara verilmiş istehlak
kreditləri
A8f5_2
44,17514
100
21,617904
22,557236
f5_3) xarici valyutada gəliri olan borcalanlara verilmiş istehlak
kreditləri istisna olmaqla,
A8f5_3
xarici valyutada olan kreditlər
150
0
f5_4) verilmə anında faiz dərəcəsi əvvəlki rübdə verilmiş istehlak
kreditləri üzrə sektorun
A8f5_4
orta faiz dərəcəsi və onun üçdə birinin
150 cəmindən böyük olan və BGN əmsalı indikativ hədlərdən yuxarı
olan istehlak kreditləri
0
g) Digər sahələrə kreditlər
A8g
40,25884
0
28,142044
12,116796
g1) bankın hesablarında girov qoyulmuş AR milli valyutası, bank metalları və ya beynəlxalq reytinq agentlikləri
A8g1 tərəfindən verilmiş minimum “AA-” ölkə (suveren)
0
borc reytinqinə (və ya buna ekvivalent digər reytinq dərəcəsinə) malik İƏİT ölkələrinin valyutası ilə təmin
0 olunmuş hissəsi və b
g2) 0 (sıfır) faizli risk qrupuna aid edilməyən və üçüncü şəxslərin banka olan borclarının Azərbaycan Respublikası,
A8g2
Mərkəzi Bank, yaxud beynəlxalq reytinq
20 agentlikləri tərəfindən verilmiş minimum “A-” ölkə (suveren) borc reytinqinə (və ya buna ekvivalent digər reytinq
0
dərəcəsinə) malik
g3) Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun zəmanəti ilə manatla verilmiş vəA8g3
qeyri-işlək hissəsi ümumi portfelin 5%-dək olan sahibkarlıq
20
kreditlərinin təmin edilmiş hissəsi
0
g4) tələblərin 20 (iyirmi) faizli risk qrupuna aid edilməyən və beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən verilmiş
A8g4 minimum “A-” ölkə (suveren) borc reytinqinə50(və ya buna ekvivalent digər reytinq dərəcəsinə) malik İƏİT ölkələrinin yerli hakimiyyət, yaxud bələdiyyə orqanları
0
tərəfindən buraxıla
g5) ixracın (qeyri-neft sektoru üzrə) maliyyələşməsinə yönəlmiş və təyinatı üzrə istifadə olunması sənədlərlə
A8g5təsdiq edilmiş milli valyutada olan kreditləri 75
0
g6) digər hallarda
A8g6
40,25884 X
28,142044
12,116796
g6_1) Milli valyuta
A8g6_1
40,25884
100
28,142044
12,116796
g6_1_1) o cümlədən, Azərbaycan Respublikasının İpoteka və
Kredit ZəmanətA8g6_1_1
Fondunun zəmanəti ilə manatla verilmiş və
100
qeyri-işlək hissəsi ümumi portfelin 5%-dən yüksək olan
sahibkarlara verilmiş kreditlərinin
0 təmin edilmiş hissəsi
g6_2) xarici valyutada gəliri olan borcalanlara verilmiş biznes
kreditləri
A8g6_2
100
0
g6_3) xarici valyutada gəliri olan borcalanlara verilmiş biznes
kreditləri istisnaA8g6_3
olmaqla, xarici valyutada olan kreditlər
120
0
9. Bank işində istifadə olunan və olunmayan əsas vəsaitlər (çıx amortizasiya)
A9
25310,0773
100
19877,54581
5432,53149
10. İcmallaşmamış törəmə banklara, digər təsərrüfat cəmiyyətlərinə kapital qoyuluşları
A10
0
0
11. Bütün digər aktivlər
A11
12777,52214
0
9659,766735
3117,755402
a) bankın hesablarında girov qoyulmuş AR milli valyutası, bank metalları və ya beynəlxalq reytinq agentlikləri
A11a tərəfindən verilmiş minimum “AA-” ölkə (suveren)
0
borc reytinqinə (və ya buna ekvivalent digər reytinq dərəcəsinə) malik İƏİT ölkələrinin valyutası ilə təmin
0 olunmuş hissəsi və be
b) 0 (sıfır) faizli risk qrupuna aid edilməyən və üçüncü şəxslərin banka olan borclarının Azərbaycan Respublikası,
A11b
Mərkəzi Bank, yaxud beynəlxalq reytinq20agentlikləri tərəfindən verilmiş minimum “A-” ölkə (suveren) borc reytinqinə (və ya buna ekvivalent digər reytinq
0 dərəcəsinə) malik İƏ
c) tələblərin 20 (iyirmi) faizli risk qrupuna aid edilməyən və beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən verilmiş
A11cminimum “A-” ölkə (suveren) borc reytinqinə 50
(və ya buna ekvivalent digər reytinq dərəcəsinə) malik İƏİT ölkələrinin yerli hakimiyyət, yaxud bələdiyyə orqanları
0 tərəfindən buraxılan
d) digər hallarda
A11d
12777,52214
100
9659,766735
3117,755402
12. Qeyri-maddi aktivlər
A12
79,73535
0
0
13. Yekunu balans aktivləri
A13
89912,69885 X
44610,75815 X
14. Risk dərəcəsi üzrə ölçülmuş balans aktivlərinin ümumi məbləği
A14
0
0
39866,56825

