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Balans  məbləği 
Risk dərəcəsi 

(%)

Ölçülmuş 

riskin məbləği

2 3 4

1. Kassa, o cümlədən bankın xəzinələrində, onun filiallarında, 

şöbələrində, mübadilə şöbələrində, bankomatlarda və yolda olan nağd 

milli və xarici valyuta, bank metalları 

A1 6,518.52 0 0.00

a) Milli valyuta A1a 2,769.66 0 0.00

b) İƏİT ölkələrinin sərbəst dönərli valyutası A1b 3,748.86 0 0.00

c) İƏİT ölkələrinə aid olmayan ölkələrin valyutası A1c 0.00 100 0.00

2. Mərkəzi Bankda müxbir hesablarında olan vəsaitlər A2 6,420.04 0 0.00

3. Banklarda müxbir hesablarda olan vəsaitlər A3 30,837.12 0 20,865.42

a) İƏİT ölkələrində olanlar A3a 12,464.63 20 2,492.93

b) İƏİT ölkələrinə aid olmayan ölkələrdə yerləşən A3b 18,372.49 100 18,372.49

4. Bazar qiymətli kağızları: A4 4,037.50 0 0.00

a) Azərbaycan hökuməti və Mərkəzi Bank  tərəfindən (o 

cümlədən, AİF) buraxılmış qiymətli kağızlar və onlara qarşı irəli 

sürülən tələblər:

A4a 4,037.50 0 0.00

b) İƏİT ölkələrinin hökumətləri və mərkəzi bankları və "AAA" 

kredit reytinqinə malik Çoxtərəfli İnkişaf Bankları tərəfindən 

buraxılmış qiymətli kağızlar:

A4b 0.00 0 0.00

c)   İƏİT ölkələrində qeydə alınmış maliyyə təşkilatları və 0 (sıfır) 

faizli risk qrupuna aid edilməyən minimum "BBB" kredit 

reytinqinə malik Çoxtərəfli İnkişaf Bankları tərəfindən buraxılan 

qiymətli kağızlar

A4c 0.00 20 0.00

d) İƏİT ölkələrinin yerli hakimiyyət, yaxud bələdiyyə orqanları 

tərəfindən buraxılan qiymətli kağızlarla təmin olunanlar (tələbin 

ödənilməsi kommersiya layihələri üzrə gəlirlər hesabına olur)
A4d 0.00 50 0.00

e) İƏİT ölkələrinə daxil olmayan ölkələrin hökumətləri və 

Mərkəzi bankları tərəfindən buraxılmış qiymətli kağızlar və 

onlara qarşı irəli sürülən tələblər:

A4e 0.00 100 0.00

f) digər qiymətli kağızlar A4f 0.00 100 0.00

5. Banklara və digər maliyyə institutlarına depozitlər və kreditlər:
A5 52,156.50 0 52,156.50

a) depozitlər: A5a 39,754.13 0 39,754.13

CƏDVƏL A 15

RİSK DƏRƏCƏSİ ÜZRƏ ÖLÇÜLMUŞ  AKTİVLƏRİN  HESABLANMASI

A. Aktivlərin maddələri

1



a1) bankın hesablarında girov qoyulmuş AR milli valyutası və 

ya İƏİT ölkələrinin sərbəst dönərli valyutası, yaxud bank 

metalları ilə təmin olunmuş hissəsi və İƏİT ölkələrinin 

mərkəzi bankları, eləcə də "AAA" kredit reytinqinə malik 

Çoxtərəfli İnkişaf Banklarında olan və onlar tərəfindən qeyri-

şərtsiz təmin olunanlar

A5a1 0.00 0 0.00

a2) İƏİT ölkələrində qeydə alınmış maliyyə təşkilatları və 0 

(sıfır) faizli risk qrupuna aid edilməyən minimum "BBB" 

kredit reytinqinə malik Çoxtərəfli İnkişaf Banklarında olanlar 

və onlar tərəfindən qeyri-şərtsiz təmin olunanlar

A5a2 0.00 20 0.00

a3) İƏİT ölkələrinin yerli hakimiyyət, yaxud bələdiyyə 

orqanları tərəfindən buraxılan qiymətli kağızlarla təmin 

olunanlar (tələbin ödənilməsi kommersiya layihələri üzrə 

gəlirlər hesabına olur)

A5a3 0.00 50 0.00

a4) İƏİT ölkələrində olmayan banklarda və digər maliyyə 

institutlarında olanlar
A5a4 39,754.13 100 39,754.13

b) kreditlər: A5b 12,402.37 0 12,402.37

b1)  bankın hesablarında girov qoyulmuş AR milli valyutası 

və ya İƏİT ölkələrinin sərbəst dönərli valyutası, yaxud bank 

metalları ilə təmin olunmuş hissəsi və İƏİT ölkələrinin 

mərkəzi banklarına, eləcə də "AAA" kredit reytinqinə malik 

Çoxtərəfli İnkişaf Banklarına verilənlər

A5b1 0.00 0 0.00

b2) İƏİT ölkələrində qeydə alınmış maliyyə təşkilatları və 0 

(sıfır) faizli risk qrupuna aid edilməyən minimum "BBB" 

kredit reytinqinə malik Çoxtərəfli İnkişaf Banklarına 

verilənlər və onlar tərəfindən qeyri-şərtsiz təmin olunanlar

A5b2 0.00 20 0.00

b3) İƏİT ölkələrinin yerli hakimiyyət, yaxud bələdiyyə 

orqanları tərəfindən buraxılan qiymətli kağızlarla təmin 

olunanlar (tələbin ödənilməsi kommersiya layihələri üzrə 

gəlirlər hesabına olur)

A5b3 0.00 50 0.00

b4) İƏİT ölkələrində olmayan banklara və digər maliyyə 

institutlarına
A5b4 12,402.37 100 12,402.37

6. Müştərilərə verilən kreditlər  A6 95,050.60 0 91,653.11

a) sənaye sahəsinə verilmiş kreditlər: A6a 3,946.03 0 4,513.13

a1) bankın hesablarında girov qoyulmuş AR milli valyutası, 

İƏİT ölkələrinin sərbəst dönərli valyutası, bank metalları,  

"AAA" kredit reytinqinə malik Çoxtərəfli İnkişaf Banklarının 

qiymətli kağızları və ya bu təşkilatların qeyri-şərtsiz öhdəliyi 

ilə təmin olunmuş hissəsi

A6a1 0.00 0 0.00



a2) Azərbaycan Respublikası hökuməti, Mərkəzi Bank, İƏİT 

ölkələrinin hökumətləri, mərkəzi bankları, 0 (sıfır) faizli risk 

qrupuna aid edilməyən minimum "BBB" kredit reytinqinə 

malik Çoxtərəfli İnkişaf Banklarının qiymətli kağızları və ya 

qeyri-şərtsiz öhdəliyi ilə təmin olunmuş hissəsi

A6a2 0.00 20 0.00

a3) İƏİT ölkələrinin yerli hakimiyyət, yaxud bələdiyyə 

orqanları tərəfindən buraxılan qiymətli kağızlarla təmin 

olunanlar (tələbin ödənilməsi kommersiya layihələri üzrə 

gəlirlər hesabına olur)

A6a3 0.00 50 0.00

a4) digər hallarda A6a4 3,946.03 X 4,513.13

          a4_1) Milli valyuta A6a4_1 1,110.53 100 1,110.53

          a4_2) İƏİT ölkələrinin sərbəst dönərli valyutası A6a4_2 2,835.50 120 3,402.60

          a4_3) İƏİT ölkələrinə aid olmayan ölkələrin valyutası A6a4_3 0.00 120 0.00

b) kənd təsərrüfatına kreditlər: A6b 7,114.08 0 8,340.47

b1) bankın hesablarında girov qoyulmuş AR milli valyutası, 

İƏİT ölkələrinin sərbəst dönərli valyutası, bank metalları,  

"AAA" kredit reytinqinə malik Çoxtərəfli İnkişaf Banklarının 

qiymətli kağızları və ya bu təşkilatların qeyri-şərtsiz öhdəliyi 

ilə təmin olunmuş hissəsi

A6b1 0.00 0 0.00

b2) Azərbaycan Respublikası hökuməti, Mərkəzi Bank, İƏİT 

ölkələrinin hökumətləri, mərkəzi bankları, 0 (sıfır) faizli risk 

qrupuna aid edilməyən minimum "BBB" kredit reytinqinə 

malik Çoxtərəfli İnkişaf Banklarının qiymətli kağızları və ya 

qeyri-şərtsiz öhdəliyi ilə təmin olunmuş hissəsi

A6b2 0.00 20 0.00

b3) İƏİT ölkələrinin yerli hakimiyyət, yaxud bələdiyyə 

orqanları tərəfindən buraxılan qiymətli kağızlarla təmin 

olunanlar (tələbin ödənilməsi kommersiya layihələri üzrə 

gəlirlər hesabına olur)

A6b3 0.00 50 0.00

b4) digər hallarda A6b4 7,114.08 X 8,340.47

          b4_1) Milli valyuta A6b4_1 982.13 100 982.13

          b4_2) İƏİT ölkələrinin sərbəst dönərli valyutası A6b4_2 6,131.95 120 7,358.34

          b4_3) İƏİT ölkələrinə aid olmayan ölkələrin valyutası A6b4_3 0.00 120 0.00

c) tikinti sahələrinə kreditlər: A6c 22,508.75 0 17,633.32

c1) bankın hesablarında girov qoyulmuş AR milli valyutası, 

İƏİT ölkələrinin sərbəst dönərli valyutası, bank metalları,  

"AAA" kredit reytinqinə malik Çoxtərəfli İnkişaf Banklarının 

qiymətli kağızları və ya bu təşkilatların qeyri-şərtsiz öhdəliyi 

ilə təmin olunmuş hissəsi

A6c1 7,650.00 0 0.00



c2) Azərbaycan Respublikası hökuməti, Mərkəzi Bank, İƏİT 

ölkələrinin hökumətləri, mərkəzi bankları, 0 (sıfır) faizli risk 

qrupuna aid edilməyən minimum "BBB" kredit reytinqinə 

malik Çoxtərəfli İnkişaf Banklarının qiymətli kağızları və ya 

qeyri-şərtsiz öhdəliyi ilə təmin olunmuş hissəsi

A6c2 0.00 20 0.00

c3) İƏİT ölkələrinin yerli hakimiyyət, yaxud bələdiyyə 

orqanları tərəfindən buraxılan qiymətli kağızlarla təmin 

olunanlar (tələbin ödənilməsi kommersiya layihələri üzrə 

gəlirlər hesabına olur)

A6c3 0.00 50 0.00

c4) digər hallarda A6c4 14,858.75 X 17,633.32

          c4_1) Milli valyuta A6c4_1 985.89 100 985.89

          c4_2) İƏİT ölkələrinin sərbəst dönərli valyutası A6c4_2 13,872.86 120 16,647.43

          c4_3) İƏİT ölkələrinə aid olmayan ölkələrin valyutası A6c4_3 0.00 120 0.00

d) nəqliyyat və rabitə sahələrinə kreditlər: A6d 1,719.80 0 1,885.61

d1) bankın hesablarında girov qoyulmuş AR milli valyutası, 

İƏİT ölkələrinin sərbəst dönərli valyutası, bank metalları,  

"AAA" kredit reytinqinə malik Çoxtərəfli İnkişaf Banklarının 

qiymətli kağızları və ya bu təşkilatların qeyri-şərtsiz öhdəliyi 

ilə təmin olunmuş hissəsi

A6d1 0.00 0 0.00

d2) Azərbaycan Respublikası hökuməti, Mərkəzi Bank, İƏİT 

ölkələrinin hökumətləri, mərkəzi bankları, 0 (sıfır) faizli risk 

qrupuna aid edilməyən minimum "BBB" kredit reytinqinə 

malik Çoxtərəfli İnkişaf Banklarının qiymətli kağızları və ya 

qeyri-şərtsiz öhdəliyi ilə təmin olunmuş hissəsi

A6d2 0.00 20 0.00

d3) İƏİT ölkələrinin yerli hakimiyyət, yaxud bələdiyyə 

orqanları tərəfindən buraxılan qiymətli kağızlarla təmin 

olunanlar (tələbin ödənilməsi kommersiya layihələri üzrə 

gəlirlər hesabına olur)

A6d3 0.00 50 0.00

d4) digər hallarda A6d4 1,719.80 X 1,885.61

         d4_1) Milli valyuta A6d4_1 890.77 100 890.77

         d4_2) İƏİT ölkələrinin sərbəst dönərli valyutası A6d4_2 829.03 120 994.84

         d4_3) İƏİT ölkələrinə aid olmayan ölkələrin valyutası A6d4_3 0.00 120 0.00

e) ticarət və xidmət sahələrinə kreditlər: A6e 25,553.94 0 29,204.50

e1) bankın hesablarında girov qoyulmuş AR milli valyutası, 

İƏİT ölkələrinin sərbəst dönərli valyutası, bank metalları,  

"AAA" kredit reytinqinə malik Çoxtərəfli İnkişaf Banklarının 

qiymətli kağızları və ya bu təşkilatların qeyri-şərtsiz öhdəliyi 

ilə təmin olunmuş hissəsi

A6e1 134.41 0 0.00



e2) Azərbaycan Respublikası hökuməti, Mərkəzi Bank, İƏİT 

ölkələrinin hökumətləri, mərkəzi bankları, 0 (sıfır) faizli risk 

qrupuna aid edilməyən minimum "BBB" kredit reytinqinə 

malik Çoxtərəfli İnkişaf Banklarının qiymətli kağızları və ya 

qeyri-şərtsiz öhdəliyi ilə təmin olunmuş hissəsi

A6e2 0.00 20 0.00

e3) İƏİT ölkələrinin yerli hakimiyyət, yaxud bələdiyyə 

orqanları tərəfindən buraxılan qiymətli kağızlarla təmin 

olunanlar (tələbin ödənilməsi kommersiya layihələri üzrə 

gəlirlər hesabına olur)

A6e3 0.00 50 0.00

e4) digər hallarda A6e4 25,419.53 X 29,204.50

         e4_1) Milli valyuta A6e4_1 6,494.68 100 6,494.68

         e4_2) İƏİT ölkələrinin sərbəst dönərli valyutası A6e4_2 18,924.85 120 22,709.82

         e4_3) İƏİT ölkələrinə aid olmayan ölkələrin valyutası A6e4_3 0.00 120 0.00

f) şəxsi məqsədlər üçün fiziki şəxslərə verilmiş kreditlər A6f 8,207.72 0 2,878.08

f1) bankın hesablarında girov qoyulmuş AR milli valyutası, 

İƏİT ölkələrinin sərbəst dönərli valyutası, bank metalları,  

"AAA" kredit reytinqinə malik Çoxtərəfli İnkişaf Banklarının 

qiymətli kağızları və ya bu təşkilatların qeyri-şərtsiz öhdəliyi 

ilə təmin olunmuş hissəsi

A6f1 5,967.14 0 0.00

f2) Azərbaycan Respublikası hökuməti, Mərkəzi Bank, İƏİT 

ölkələrinin hökumətləri, mərkəzi bankları, 0 (sıfır) faizli risk 

qrupuna aid edilməyən minimum "BBB" kredit reytinqinə 

malik Çoxtərəfli İnkişaf Banklarının qiymətli kağızları və ya 

qeyri-şərtsiz öhdəliyi ilə təmin olunmuş hissəsi

A6f2 0.00 20 0.00

f3) İpoteka kreditləri (AİF vəsaiti və ya eyni şərtlərlə  digər 

mənbələr hesabına verilmiş) və İƏİT ölkələrinin yerli 

hakimiyyət, yaxud bələdiyyə orqanları tərəfindən buraxılan 

qiymətli kağızlarla təmin olunanlar (tələbin ödənilməsi 

kommersiya layihələri üzrə gəlirlər hesabına olur)

A6f3 0.00 50 0.00

f4) təminatı olmayan istehlak kreditləri A6f4 23.25 X 23.25

         f4_1) Milli valyuta A6f4_1 23.25 100 23.25

         f4_2) İƏİT ölkələrinin sərbəst dönərli valyutası A6f4_2 0.00 150 0.00

         f4_3) İƏİT ölkələrinə aid olmayan ölkələrin valyutası A6f4_3 0.00 150 0.00

f5) digər istehlak kreditləri A6f5 2,217.33 X 2,854.83

         f5_1) Milli valyuta A6f5_1 942.33 100 942.33

         f5_2) İƏİT ölkələrinin sərbəst dönərli valyutası A6f5_2 1,275.00 150 1,912.50

         f5_3) İƏİT ölkələrinə aid olmayan ölkələrin valyutası A6f5_3 0.00 150 0.00

g) Digər sahələrə kreditlər A6g 26,000.28 0 27,198.00



g1) bankın hesablarında girov qoyulmuş AR milli valyutası, 

İƏİT ölkələrinin sərbəst dönərli valyutası, bank metalları,  

"AAA" kredit reytinqinə malik Çoxtərəfli İnkişaf Banklarının 

qiymətli kağızları və ya bu təşkilatların qeyri-şərtsiz öhdəliyi 

ilə təmin olunmuş hissəsi

A6g1 689.00 0 0.00

g2) Azərbaycan Respublikası hökuməti, Mərkəzi Bank, İƏİT 

ölkələrinin hökumətləri, mərkəzi bankları, 0 (sıfır) faizli risk 

qrupuna aid edilməyən minimum "BBB" kredit reytinqinə 

malik Çoxtərəfli İnkişaf Banklarının qiymətli kağızları və ya 

qeyri-şərtsiz öhdəliyi ilə təmin olunmuş hissəsi

A6g2 0.00 20 0.00

g3) İƏİT ölkələrinin yerli hakimiyyət, yaxud bələdiyyə 

orqanları tərəfindən buraxılan qiymətli kağızlarla təmin 

olunanlar (tələbin ödənilməsi kommersiya layihələri üzrə 

gəlirlər hesabına olur)

A6g3 0.00 50 0.00

g4) digər hallarda A6g4 25,311.28 X 27,198.00

         g4_1) Milli valyuta A6g4_1 15,877.68 100 15,877.68

         g4_2) İƏİT ölkələrinin sərbəst dönərli valyutası A6g4_2 9,433.60 120 11,320.32

         g4_3) İƏİT ölkələrinə aid olmayan ölkələrin valyutası A6g4_3 0.00 120 0.00

7. Bank işində istifadə olunan və olunmayan əsas vəsaitlər (çıx 

amortizasiya)
A7 14,785.58 100 14,785.58

8. İcmallaşmamış törəmə banklara, digər təsərrüfat cəmiyyətlərinə 

kapital qoyuluşları
A8 257.20 0 0.00

9. Bütün digər aktivlər A9 5,435.31 0 5,435.31

a) bankın hesablarında girov qoyulmuş AR milli valyutası, İƏİT 

ölkələrinin sərbəst dönərli valyutası, bank metalları,  "AAA" 

kredit reytinqinə malik Çoxtərəfli İnkişaf Banklarının qiymətli 

kağızları və ya bu təşkilatların qeyri-şərtsiz öhdəliyi ilə təmin 

olunmuş hissəsi

A9a 0.00 0 0.00

b) Azərbaycan Respublikası hökuməti, Mərkəzi Bank, İƏİT 

ölkələrinin hökumətləri, mərkəzi bankları, 0 (sıfır) faizli risk 

qrupuna aid edilməyən minimum "BBB" kredit reytinqinə malik 

Çoxtərəfli İnkişaf Banklarının qiymətli kağızları və ya qeyri-

şərtsiz öhdəliyi ilə təmin olunmuş hissəsi

A9b 0.00 20 0.00

c) İƏİT ölkələrinin yerli hakimiyyət, yaxud bələdiyyə orqanları 

tərəfindən buraxılan qiymətli kağızlarla təmin olunanlar (tələbin 

ödənilməsi kommersiya layihələri üzrə gəlirlər hesabına olur)
A9c 0.00 50 0.00

d) digər hallarda A9d 5,435.31 100 5,435.31

10. (çıx) Aktivlərdən mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli 

ehtiyat
A10 2,423.90 0 0.00

11. Qeyri-maddi aktivlər A11 2,386.38 0 0.00

12. Yekunu balans aktivləri A12 215,460.85 X

13. Risk dərəcəsi üzrə ölçülmuş balans aktivlərinin ümumi  məbləği 
A13 0.00 0 184,895.91



Balansdankənar 

maddələrin 

məbləği

Kreditin 

konversiya 

amili (%)

Risk dərəcəsi 

(%)

Ölçülmuş risk 

məbləği

2 3 4 5

1. Ümumi təminatlar B1 55041.88 55041.88

a) banka birtərəfli qaydada öhdəliyi tam və ya qismən yerinə 

yetirməmək hüququ verən və yaranma tarixində müddəti 1 ilədək 

olan təminatlar

B1a 0 20 0 0

b) banka birtərəfli qaydada öhdəliyi tam və ya qismən yerinə 

yetirməmək hüququ verən və yaranma tarixində müddəti 1 ildən 

çox olan təminatlar

B1b 0 60 0 0

c) digər B1c 55041.88 100 100 55041.88

2. Kreditlərin verilməsi, aktivlərin alınması üzrə öhdəliklər, həmçinin 

istifadə olunmamış kredit xətləri
B2 3385.3

0
0 3385.3

a) bankın hesablarında girov qoyulmuş AR milli valyutası, İƏİT 

ölkələrinin sərbəst dönərli valyutası, bank metalları,  "AAA" 

kredit reytinqinə malik Çoxtərəfli İnkişaf Banklarının qiymətli 

kağızları və ya bu təşkilatların qeyri-şərtsiz öhdəliyi ilə təmin 

olunmuş hissəsi

B2a 0 X 0 0

b) Azərbaycan Respublikası hökuməti, Mərkəzi Bank, İƏİT 

ölkələrinin hökumətləri, mərkəzi bankları, 0 (sıfır) faizli risk 

qrupuna aid edilməyən minimum "BBB" kredit reytinqinə malik 

Çoxtərəfli İnkişaf Banklarının qiymətli kağızları və ya qeyri-

şərtsiz öhdəliyi ilə təmin olunmuş hissəsi

B2b 0 0

b1) banka birtərəfli qaydada öhdəliyi tam və ya qismən yerinə 

yetirməmək hüququ verən və yaranma tarixində müddəti 1 

ilədək olan təminatlar

B2b1 0 20 20 0

b2) banka birtərəfli qaydada öhdəliyi tam və ya qismən yerinə 

yetirməmək hüququ verən və yaran-ma tarixində müddəti 1 

ildən çox olan təminatlar

B2b2 0 60 20 0

b3) digər B2b3 0 100 20 0

c) İƏİT ölkələrinin yerli hakimiyyət, yaxud bələdiyyə orqanları 

tərəfindən buraxılan qiymətli kağızlarla təmin olunanlar (tələbin 

ödənilməsi kommersiya layihələri üzrə alınan gəlirlər hesabına 

olur)

B2c 0 0

c1) banka birtərəfli qaydada öhdəliyi tam və ya qismən yerinə 

yetirməmək hüququ verən və yaranma tarixində müddəti 1 

ilədək olan təminatlar

B2c1 0 20 50 0

c2) banka birtərəfli qaydada öhdəliyi tam və ya qismən yerinə 

yetirməmək hüququ verən və yaranma tarixində müddəti 1 

ildən çox olan təminatlar

B2c2 0 60 50 0

c3) digər B2c3 0 100 50 0

B. Balansdankənar öhdəliklərin (aktivlər) maddələri

1



d) digər hallarda B2d 3385.3 3385.3

d1) banka birtərəfli qaydada öhdəliyi tam və ya qismən yerinə 

yetirməmək hüququ verən və yaranma tarixində müddəti 1 

ilədək olan təminatlar

B2d1 0 20 100 0

d2) banka birtərəfli qaydada öhdəliyi tam və ya qismən yerinə 

yetirməmək hüququ verən və yaranma tarixində müddəti 1 

ildən çox olan təminatlar

B2d2 0 60 100 0

d3) digər B2d3 3385.3 100 100 3385.3

3. Akkreditivlər: B3 0 0 0 0

a) bankın hesablarında faktiki olaraq girov qoyulmuş milli və 

İƏİT ölkələrinin sərbəst dönərli valyutası və bank metalları ilə 

təmin olunmuş hissəsi

B3a 0 X 0

b) banka birtərəfli qaydada öhdəliyi tam və ya qismən yerinə 

yetirməmək hüququ verən və yaranma tarixində müddəti 1 ilədək 

olan akkreditivlər

B3b 0 20 0 0

c) mallarla təmin olunmuş müddəti 1 ilədək olan akkreditivlər B3c 0 50 0 0

d) banka birtərəfli qaydada öhdəliyi tam və ya qismən yerinə 

yetirməmək hüququ verən və yaranma tarixində müddəti 1 ildən 

çox olan akkreditivlər

B3d 0 60 0 0

e) digər akkreditivlər B3e 0 100 0 0

4. Valyuta kontraktları (müqavilələrlə valyuta alqısı üçün təyin 

edilmiş vaxt)
B4 0

0
0

a) bir il və ondan az müddədtə B4a 0 2 0

b) bir ildən iki ilə qədar olan müddətdə  B4b 0 2 0

c) üçüncü ildən başlayaraq sonraki  hər əlavə  il üçün 3%-lə B4c 0 5 0

5. Digər balansdankənar öhdəliklər B5 0 0 0 0

a) _____________________________ B5a 0 2 0 0

b) _____________________________ B5b 0 2 0 0

c) _____________________________ B5c 0 5 0 0

d) _____________________________ B5d 0 20 0 0

e) _____________________________ B5e 0 50 0 0

f) _____________________________ B5f 0 60 0 0

g) _____________________________ B5g 0 100 0 0

6. Balansdankənar öhdəliklərin (aktivlərin) məbləği B6 58427.18 0 0 0

7. Risk dərəcəsi üzrə ölçülmüş balansdankənar öhdəliklərin 

(aktivlərin) məbləği
B7

0 0 0
58427.18

C. Risk dərəcəsi üzrə ölçülmuş aktivlərin məbləği (sətir A13 + 

B7)
C

0 0 0
243,323.09

D. (çıx) Aktivlərdən mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün 

məqsədli ehtiyatlar
D

0 0 0
2,423.90

E. Risk dərəcəsi üzrə ölçülmuş yekun aktivlər (cədvəl A15, sətir 

C-D)
E

0 0 0
240,899.19

F. Banka birtərəfli qaydada öhdəliyi tam və ya qismən yerinə 

yetirməmək hüququ verən və yaranma tarixində müddəti 1 ilədək olan 

balansarxası öhdəliklər

F 0 30 X 0

Leverec əmsalının hesablanmasında nəzərə alınan balansarxası öhdəliklər 



G. Banka birtərəfli qaydada öhdəliyi tam və ya qismən yerinə 

yetirməmək hüququ verən və yaranma tarixində müddəti 1 ildən 

çox olan balansarxası öhdəliklər

G 0 70 X 0

H. Bankın hesablarında girov qoyulmuş AR milli valyutası, xarici 

valyuta və bank metalları ilə təmin olunmuş hissəsi
H 0 X 0 0

I. Digər balansarxası öhdəliklər I 58427.18 100 X 58427.18


