RİSK DƏRƏCƏSİ ÜZRƏ ÖLÇÜLMUŞ AKTİVLƏRİN HESABLANMASI

A. Aktivlərin maddələri

30-12-2019
(min manatla)
Risk
dərəcəsi
üzrə
Yaradılmış ölçülmüş
məqsədli
aktivin
ehtiyatların xalis
məbləği
Balans məbləği Risk dərəcəsi məbləği
(%)

1. Kassa, o cümlədən bankın xəzinələrində, onun filiallarında, şöbələrində, mübadilə şöbələrində, bankomatlarda
A1
və yolda
3053,76936
olan nağd milli və xarici0valyuta, bank0 metalları 0
a) Milli valyuta
A1a
586,35939
0
0
b) Beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən verilmiş minimum “AA-” ölkə (suveren) borc reytinqinə malik
A1b
ölkələrin valyutası
2467,40997
0
0
c) a və b sətirlərinə aid olmayanlar
A1c
100
0
2. Mərkəzi Bankda müxbir hesablarında olan vəsaitlər
A2
31559,58143
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
27343,43909
0 2037,86647 25305,57
a) Beynəlxalq Maliyyə təşkilatları və minimum "AA-" kredit reytinqinə malik depozit və ya digər maliyyə-kredit
A5a təşkilatlarına qarşı tələblər və onlar20
tərəfindən qeyri-şərtsiz təmin
0
olunan digər aktivlər
b) 20 (iyirmi) faizli risk qrupuna aid edilməyən və beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən verilmiş minimum
A5b “A-” kredit reytinqinə (və ya buna ekvivalent
50
digər reytinq dərəcəsinə)
0
malik depozit və ya digər
c) a) və b) bəndlərinə aid edilməyən tələblər
A5c
27343,43909
100 2037,86647 25305,57
6. Bazar qiymətli kağızları:
A6
22786,82685
0
0
0
a) Mərkəzi Bank tərəfindən (o cümlədən, Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun
A6a təmin edilmiş
22786,82685
qiymətli kağızları) buraxılmış
0
qiymətli kağızlar və0 onlara qarşı irəli sürülən tələblə
b) Beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən verilmiş “AAA” kredit reytinqinə malik çoxtərəfli inkişaf banklarına
A6b
qarşı birbaşa tələblər, yaxud tələblərin
0 bu təşkilatlar tərəfindən
0 qeyd-şərtsiz öhdəliyi ilə və ya h
c) 0 (sıfır) faizli risk qrupuna aid edilməyən və beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən verilmiş minimum
A6c“A-” ölkə (suveren) borc reytinqinə malik
20ölkələrinin valyutası, habelə
0 bu ölkələrin hökumətlərinin v
c-1)Beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən verilmiş minimum "AA-" kredit reytinqinə (və ya buna ekvivalent
A6c-1 digər reytinq dərəcəsinə) malik uzunmüddətli
20
korporativ qiymətli
0 kağızlar
c-2)Beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən verilmiş minimum "A-1" kredit reytinqinə (və ya buna ekvivalent
A6c-2 digər reytinq dərəcəsinə) malik qısamüddətli
20
korporativ qiymətli
0 kağızlar
d) Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondu tərəfindən buraxılan təmin edilməmişA6d
qiymətli kağızlar
20
0
e) 20 (iyirmi) faizli risk qruplarına aid edilməyən və beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən verilmiş minimum
A6e
investisiya reytinqinə malik ölkələrinin
50 valyutası, habelə bu ölkələrin
0
hökumətlərinin və ya mər
e-1) Beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən verilmiş minimum "A-" kredit reytinqinə (və ya buna ekvivalent
A6e-1 digər reytinq dərəcəsinə) malik uzunmüddətli
50
korporativ qiymətli
0 kağızlar
c-2)Beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən verilmiş minimum "A-2" kredit reytinqinə (və ya buna ekvivalent
A6e-2 digər reytinq dərəcəsinə) malik qısamüddətli
50
korporativ qiymətli
0 kağızlar
f) "İri dövlət şirkətlərinin Siyahısı”nda nəzərdə tutulan və beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən verilmiş
A6f kredit reytinqi Azərbaycan Respublikasının
50 ölkə (suveren) borc reytinqindən
0
maksimum 1 (bir) pill
g) Digər ölkələrin hökumətləri və Mərkəzi bankları tərəfindən buraxılmış qiymətli kağızlar və onlara qarşı
A6g
irəli sürülən tələblər
100
0
h) digər qiymətli kağızlar
A6h
100
0
7. Banklara və digər maliyyə institutlarına depozitlər və kreditlər:
A7
9756,03177
0 5949,03177
3807
a) depozitlər:
A7a
9756,03177
0 5949,03177
3807
a1) bankın hesablarında girov qoyulmuş Azərbaycan Respublikasının milli valyutası, bank metalları vəA7a1
ya beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən0 verilmiş minimum “AA-” 0ölkə (suveren) borc reytinqinə (və
a2) Beynəlxalq Maliyyə təşkilatları və minimum "AA-" kredit reytinqinə malik depozit və ya digər maliyyə-kredit
A7a2 təşkilatlarına qarşı tələblər və onlar
20tərəfindən qeyri-şərtsiz təmin
0
olunanlar
a3) 20 (iyirmi) faizli risk qrupuna aid edilməyən və beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən verilmiş minimum
A7a3 “A-” kredit reytinqinə (və ya buna ekvivalent
50
digər reytinq dərəcəsinə)
0
malik depozit və ya digə
a4) Digər banklarda və maliyyə institutlarında olanlar
A7a4
9756,03177
100 5949,03177
3807
b) kreditlər:
A7b
0
0
0
0
b1) bankın hesablarında girov qoyulmuş Azərbaycan Respublikasının milli valyutası, bank metalları vəA7b1
ya beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən0 verilmiş minimum “AA-” 0ölkə (suveren) borc reytinqinə (və
b2) Beynəlxalq maliyyə təşkilatları və minimum "AA-" kredit reytinqinə malik depozit və ya digər maliyyə-kredit
A7b2 təşkilatlarına qarşı tələblər və onlar
20tərəfindən qeyri-şərtsiz təmin
0
olunanlar
b3) 20 (iyirmi) faizli risk qrupuna aid edilməyən və beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən verilmiş minimum
A7b3 “A-” kredit reytinqinə (və ya buna ekvivalent
50
digər reytinq dərəcəsinə)
0
malik depozit və ya digə
b4) Digər banklarda və maliyyə institutlarında olanlar
A7b4
100
0
8. Müştərilərə verilən kreditlər
A8
5438,72468
0 1271,23842 4166,086
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
0 (suveren) borc reytinqinə
0
(və ya buna ekvivalent digər
a2) 0 (sıfır) faizli risk qrupuna aid edilməyən və üçüncü şəxslərin banka olan borclarının Azərbaycan Respublikası,
A8a2
Mərkəzi Bank, yaxud beynəlxalq
20 reytinq agentlikləri tərəfindən
0
verilmiş minimum “A-” ölkə
a3) Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun zəmanəti ilə manatla verilmiş və
A8a3
qeyri-işlək hissəsi ümumi portfelin 5%-dək
20olan sahibkarlıq kreditlərinin
0
təmin edilmiş hissəsi
a4) tələblərin 20 (iyirmi) faizli risk qrupuna aid edilməyən və beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən verilmiş
A8a4 minimum “A-” ölkə (suveren) borc reytinqinə
50
(və ya buna ekvivalent
0
digər reytinq dərəcəsinə) m
a4-1) 20 faizli risk qruplarına aid edilməyən və Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyi iləA8a4-1
müəyyən olunmuş kiçik və orta biznes subyektlərinə
50
verilən və təyinatı
0 üzrə istifadə olunması müvafiq
a5) 20 faizli risk qruplarına aid edilməyən və ixracın (qeyri-neft sektoru üzrə) maliyyələşməsinə yönəlmiş
A8a5
və təyinatı üzrə istifadə olunması sənədlərlə
50 təsdiq edilmiş milli valyutada
0
olan biznes kreditləri
a5-1) 20 faizli risk qruplarına aid edilməyən və ixracın (qeyri-neft sektoru üzrə) maliyyələşməsinə yönəlmiş
A8a5-1
və təyinatı üzrə istifadə olunması sənədlərlə
75
təsdiq edilmiş xarici0 valyutada olan biznes kreditləri
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 Zəmanət
A8a6_1_1
Fondunun zəmanəti ilə manatla verilmiş100
və
qeyri-işlək0hissəsi ümumi portfelin 5%-dən
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
a1) bankın hesablarında girov qoyulmuş AR milli valyutası, bank metalları və ya beynəlxalq reytinq agentlikləri
A8b1
tərəfindən verilmiş minimum “AA-” ölkə
0 (suveren) borc reytinqinə
0
(və ya buna ekvivalent digər
b2) 0 (sıfır) faizli risk qrupuna aid edilməyən və üçüncü şəxslərin banka olan borclarının Azərbaycan Respublikası,
A8b2
Mərkəzi Bank, yaxud beynəlxalq
20 reytinq agentlikləri tərəfindən
0
verilmiş minimum “A-” ölkə
b3) Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun zəmanəti ilə manatla verilmiş və
A8b3
qeyri-işlək hissəsi ümumi portfelin 5%-dək
20olan sahibkarlıq kreditlərinin
0
təmin edilmiş hissəsi
b4) tələblərin 20 (iyirmi) faizli risk qrupuna aid edilməyən və beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən verilmiş
A8b4 minimum “A-” ölkə (suveren) borc reytinqinə
50
(və ya buna ekvivalent
0
digər reytinq dərəcəsinə) m
b4-1) 20 faizli risk qruplarına aid edilməyən və Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyi iləA8b4-1
müəyyən olunmuş kiçik və orta biznes subyektlərinə
50
verilən və təyinatı
0 üzrə istifadə olunması müvafiq
b5) 20 faizli risk qruplarına aid edilməyən və ixracın (qeyri-neft sektoru üzrə) maliyyələşməsinə yönəlmiş
A8b5
və təyinatı üzrə istifadə olunması sənədlərlə
50 təsdiq edilmiş milli valyutada
0
olan biznes kreditləri
b5-1) 20 faizli risk qruplarına aid edilməyən və ixracın (qeyri-neft sektoru üzrə) maliyyələşməsinə yönəlmiş
A8b5-1
və təyinatı üzrə istifadə olunması sənədlərlə
75
təsdiq edilmiş xarici0 valyutada olan biznes kreditləri
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 Zəmanət
A8b6_1_1
Fondunun zəmanəti ilə manatla verilmiş100
və
qeyri-işlək0hissəsi ümumi portfelin 5%-dən
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
a1) bankın hesablarında girov qoyulmuş AR milli valyutası, bank metalları və ya beynəlxalq reytinq agentlikləri
A8c1
tərəfindən verilmiş minimum “AA-” ölkə
0 (suveren) borc reytinqinə
0
(və ya buna ekvivalent digər
c2) 0 (sıfır) faizli risk qrupuna aid edilməyən və üçüncü şəxslərin banka olan borclarının Azərbaycan Respublikası,
A8c2
Mərkəzi Bank, yaxud beynəlxalq
20 reytinq agentlikləri tərəfindən
0
verilmiş minimum “A-” ölkə
c3) Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun zəmanəti ilə manatla verilmiş vəA8c3
qeyri-işlək hissəsi ümumi portfelin 5%-dək
20olan sahibkarlıq kreditlərinin
0
təmin edilmiş hissəsi
c4) tələblərin 20 (iyirmi) faizli risk qrupuna aid edilməyən və beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən verilmiş
A8c4 minimum “A-” ölkə (suveren) borc reytinqinə
50
(və ya buna ekvivalent
0
digər reytinq dərəcəsinə) m
c4-1) 20 faizli risk qruplarına aid edilməyən və Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyi iləA8c4-1
müəyyən olunmuş kiçik və orta biznes subyektlərinə
50
verilən və təyinatı
0 üzrə istifadə olunması müvafiq
c5) 20 faizli risk qruplarına aid edilməyən və ixracın (qeyri-neft sektoru üzrə) maliyyələşməsinə yönəlmiş
A8c5
və təyinatı üzrə istifadə olunması sənədlərlə
50 təsdiq edilmiş milli valyutada
0
olan biznes kreditləri
c5-1) 20 faizli risk qruplarına aid edilməyən və ixracın (qeyri-neft sektoru üzrə) maliyyələşməsinə yönəlmiş
A8c5-1
və təyinatı üzrə istifadə olunması sənədlərlə
75
təsdiq edilmiş xarici0valyutada olan biznes kreditləri
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 Zəmanət
A8c6_1_1
Fondunun zəmanəti ilə manatla verilmiş100
və
qeyri-işlək0hissəsi ümumi portfelin 5%-dən y
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
a1) bankın hesablarında girov qoyulmuş AR milli valyutası, bank metalları və ya beynəlxalq reytinq agentlikləri
A8d1
tərəfindən verilmiş minimum “AA-” ölkə
0 (suveren) borc reytinqinə
0
(və ya buna ekvivalent digər
d2) 0 (sıfır) faizli risk qrupuna aid edilməyən və üçüncü şəxslərin banka olan borclarının Azərbaycan Respublikası,
A8d2
Mərkəzi Bank, yaxud beynəlxalq
20 reytinq agentlikləri tərəfindən
0
verilmiş minimum “A-” ölkə
d3) Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun zəmanəti ilə manatla verilmiş və
A8d3
qeyri-işlək hissəsi ümumi portfelin 5%-dək
20olan sahibkarlıq kreditlərinin
0
təmin edilmiş hissəsi
d4) tələblərin 20 (iyirmi) faizli risk qrupuna aid edilməyən və beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən verilmiş
A8d4 minimum “A-” ölkə (suveren) borc reytinqinə
50
(və ya buna ekvivalent
0
digər reytinq dərəcəsinə) m
d4-1) 20 faizli risk qruplarına aid edilməyən və Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyi iləA8d4-1
müəyyən olunmuş kiçik və orta biznes subyektlərinə
50
verilən və təyinatı
0 üzrə istifadə olunması müvafiq
d5) 20 faizli risk qruplarına aid edilməyən və ixracın (qeyri-neft sektoru üzrə) maliyyələşməsinə yönəlmiş
A8d5
və təyinatı üzrə istifadə olunması sənədlərlə
50 təsdiq edilmiş milli valyutada
0
olan biznes kreditləri
d5-1) 20 faizli risk qruplarına aid edilməyən və ixracın (qeyri-neft sektoru üzrə) maliyyələşməsinə yönəlmiş
A8d5-1
və təyinatı üzrə istifadə olunması sənədlərlə
75
təsdiq edilmiş xarici0 valyutada olan biznes kreditləri
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 verilmiş100
və
qeyri-işlək 0hissəsi ümumi portfelin 5%-dən y
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 74,068958 5,786772
a1) bankın hesablarında girov qoyulmuş AR milli valyutası, bank metalları və ya beynəlxalq reytinq agentlikləri
A8e1
tərəfindən verilmiş minimum “AA-” ölkə
0 (suveren) borc reytinqinə
0
(və ya buna ekvivalent digər
e2) 0 (sıfır) faizli risk qrupuna aid edilməyən və üçüncü şəxslərin banka olan borclarının Azərbaycan Respublikası,
A8e2
Mərkəzi Bank, yaxud beynəlxalq
20 reytinq agentlikləri tərəfindən
0
verilmiş minimum “A-” ölkə
e3) Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun zəmanəti ilə manatla verilmiş və
A8e3
qeyri-işlək hissəsi ümumi portfelin 5%-dək
20olan sahibkarlıq kreditlərinin
0
təmin edilmiş hissəsi
e4) tələblərin 20 (iyirmi) faizli risk qrupuna aid edilməyən və beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən verilmiş
A8e4 minimum “A-” ölkə (suveren) borc reytinqinə
50
(və ya buna ekvivalent
0
digər reytinq dərəcəsinə) m
e4-1) 20 faizli risk qruplarına aid edilməyən və Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyi iləA8e4-1
müəyyən olunmuş kiçik və orta biznes subyektlərinə
50
verilən və təyinatı
0 üzrə istifadə olunması müvafiq
e5) 20 faizli risk qruplarına aid edilməyən və ixracın (qeyri-neft sektoru üzrə) maliyyələşməsinə yönəlmiş
A8e5
və təyinatı üzrə istifadə olunması sənədlərlə
50 təsdiq edilmiş milli valyutada
0
olan biznes kreditləri
e5-1) 20 faizli risk qruplarına aid edilməyən və ixracın (qeyri-neft sektoru üzrə) maliyyələşməsinə yönəlmiş
A8e5-1
və təyinatı üzrə istifadə olunması sənədlərlə
75
təsdiq edilmiş xarici0 valyutada olan biznes kreditləri
e6) digər hallarda
A8e6
79,85573 X
74,068958 5,786772
e6_1) Milli valyuta
A8e6_1
79,85573
100 74,068958 5,786772
e6_1_1) o cümlədən, Azərbaycan Respublikasının İpoteka və
Kredit ZəmanətA8e6_1_1
Fondunun zəmanəti ilə manatla verilmiş100
və
qeyri-işlək 0hissəsi ümumi portfelin 5%-dən y
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
5331,36251
1173,14593 4156,817
a1) bankın hesablarında girov qoyulmuş AR milli valyutası, bank metalları və ya beynəlxalq reytinq agentlikləri
A8f1
tərəfindən verilmiş1,4
minimum “AA-” ölkə
0 (suveren)0borc reytinqinə
0
(və ya buna ekvivalent digər
f2) 0 (sıfır) faizli risk qrupuna aid edilməyən və üçüncü şəxslərin banka olan borclarının Azərbaycan Respublikası,
A8f2
Mərkəzi Bank, yaxud beynəlxalq
20 reytinq agentlikləri tərəfindən
0
verilmiş minimum “A-” ölkə
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 ipotekaA8f4
kreditləri şərtləri ilə digər mənbələr hesabına
50 verilmiş ipoteka kreditləri
0
f5) digər istehlak kreditləri
A8f5
5329,96251
1173,14593 4156,817
f5_1) Milli valyuta
A8f5_1
5259,33713
100 1142,87367 4116,463
f5_2) xarici valyutada gəliri olan borcalanlara verilmiş istehlak
kreditləri
A8f5_2
70,62538
100 30,2722575 40,35312
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
0 olan və BGN əmsalı indikativ h
g) Digər sahələrə kreditlər
A8g
27,50644
0
24,02353 3,48291
a1) bankın hesablarında girov qoyulmuş AR milli valyutası, bank metalları və ya beynəlxalq reytinq agentlikləri
A8g1
tərəfindən verilmiş minimum “AA-” ölkə
0 (suveren) borc reytinqinə
0
(və ya buna ekvivalent digər
g2) 0 (sıfır) faizli risk qrupuna aid edilməyən və üçüncü şəxslərin banka olan borclarının Azərbaycan Respublikası,
A8g2
Mərkəzi Bank, yaxud beynəlxalq
20 reytinq agentlikləri tərəfindən
0
verilmiş minimum “A-” ölkə
g3) Azərbaycan Respublikasının İpoteka və Kredit Zəmanət Fondunun zəmanəti ilə manatla verilmiş və
A8g3
qeyri-işlək hissəsi ümumi portfelin 5%-dək
20olan sahibkarlıq kreditlərinin
0
təmin edilmiş hissəsi
g4) tələblərin 20 (iyirmi) faizli risk qrupuna aid edilməyən və beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən verilmiş
A8g4 minimum “A-” ölkə (suveren) borc reytinqinə
50
(və ya buna ekvivalent
0
digər reytinq dərəcəsinə) m
g4-1) 20 faizli risk qruplarına aid edilməyən və Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunvericiliyi iləA8g4-1
müəyyən olunmuş kiçik və orta biznes subyektlərinə
50
verilən və təyinatı
0 üzrə istifadə olunması müvafiq
g5) 20 faizli risk qruplarına aid edilməyən və ixracın (qeyri-neft sektoru üzrə) maliyyələşməsinə yönəlmiş
A8g5
və təyinatı üzrə istifadə olunması
50 sənədlərlə təsdiq edilmiş
0
milli valyutada olan biznes
g5-1) 20 faizli risk qruplarına aid edilməyən və ixracın (qeyri-neft sektoru üzrə) maliyyələşməsinə yönəlmiş
A8g5-1
və təyinatı üzrə istifadə olunması sənədlərlə
75
təsdiq edilmiş xarici0 valyutada olan biznes kreditləri
g6) digər hallarda
A8g6
27,50644 X
24,02353 3,48291
g6_1) Milli valyuta
A8g6_1
27,50644
100
24,02353 3,48291
g6_1_1) o cümlədən, Azərbaycan Respublikasının İpoteka və
Kredit ZəmanətA8g6_1_1
Fondunun zəmanəti ilə manatla verilmiş100
və
qeyri-işlək 0hissəsi ümumi portfelin 5%-dən y
g6_2) xarici valyutada gəliri olan borcalanlara verilmiş biznes
kreditləri
A8g6_2
100
0
g6_3) xarici valyutada gəliri olan borcalanlara verilmiş biznes
kreditləri istisna
A8g6_3
olmaqla, xarici valyutada olan kreditlər120
0
9. Bank işində istifadə olunan və olunmayan əsas vəsaitlər (çıx amortizasiya)
A9
31208,73963
100 23074,3597 8134,38
10. İcmallaşmamış törəmə banklara, digər təsərrüfat cəmiyyətlərinə kapital qoyuluşları
A10
0
0
11. Bütün digər aktivlər
A11
9674,752593
0 9543,23563 131,517
a) bankın hesablarında girov qoyulmuş AR milli valyutası, bank metalları və ya beynəlxalq reytinq agentlikləri
A11a tərəfindən verilmiş minimum “AA-” ölkə
0 (suveren) borc reytinqinə
0 (və ya buna ekvivalent digər r
b) 0 (sıfır) faizli risk qrupuna aid edilməyən və üçüncü şəxslərin banka olan borclarının Azərbaycan Respublikası,
A11b
Mərkəzi Bank, yaxud beynəlxalq
20reytinq agentlikləri tərəfindən
0
verilmiş minimum “A-” ölkə
c) tələblərin 20 (iyirmi) faizli risk qrupuna aid edilməyən və beynəlxalq reytinq agentlikləri tərəfindən verilmiş
A11c minimum “A-” ölkə (suveren) borc reytinqinə
50
(və ya buna ekvivalent
0
digər reytinq dərəcəsinə) m
d) digər hallarda
A11d
9674,752593
100 9543,23563 131,517
12. Qeyri-maddi aktivlər
A12
84,06537
0
0
13. Yekunu balans aktivləri
A13
99029,75882 X
41875,732 X
14. Risk dərəcəsi üzrə ölçülmuş balans aktivlərinin ümumi məbləği
A14
0
0
41544,56

