СƏDVƏL A 3 - BALANS HESABATI
A. AKTİVLƏR

Aktivlərin maddələri
1
1. Nağd vəsaitlər (banknotlar və sikkələr, yolda, bankomatlarda və mübadilə
şöbələrində olan nağd vəsaitlər daxil olmaqla), cəmi
2. Mərkəzi Bankda müxbir hesab, cəmi
3. "Nostro" hesabları (başqa banklardakı müxbir hesabları), cəmi
4. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla, 7
günədək olan kreditlər), cəmi
5. Banklar da daxil olmaqla, maliyyə institutlarındakı depozitlər, cəmi
6. Əks REPO əməliyyatları üzrə
7. Qiymətli kağızlar, cəmi
8. Banklara kreditlər (5-ci sətir üzrə banklararası qısamüddətli maliyyə alətləri
istisna olmaqla), cəmi
8.1 Banklara xalis kreditlər, cəmi
9. Digər maliyyə institutlarına kreditlər, cəmi
9.1 Digər maliyyə institutlarına xalis kreditlər, cəmi
10. Müştərilərə verilən kreditlər
10.1 (çıx) Kreditlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat
10.2 Xalis kreditlər (sətir 10 çıx sətir 10.1)
11. Könəlmə çıxılmaqla bank işində istifadə olunan əsas vəsaitlər, cəmi
12. Bank işində istifadə olunmayan daşınmaz əmlak (ehtiyatlar çıxılmaqla), cəmi
13. İcmallaşmamış törəmə təsərrüfat cəmiyyətlərdə iştirak (50%+1 səs hüququ verən
səhm və ya başqa formada törəməsidirsə), cəmi
14. Digər təsərrüfat cəmiyyətlərində iştirak (50%-dən az), cəmi
15. Amortizasiya çıxılmaqla qeyri-maddi aktivlər
16. Balansdankənar aktivlər uzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli
ehtiyat
17. Digər aktivlər (məqsədli ehtiyatlar çıxılmaqla)
18. Cəmi aktivlər

(min manatla)
Cəmi
2
10,915.41
56,972.53
2,151.20
20,400.00
24,946.35
36,053.52
24,286.96
18,203.35
289,031.02
81,052.81
207,978.21
9,470.46
9,229.60
3,511.97
46,640.31
446,472.91

B. ÖHDƏLİKLƏR

(min manatla)
Öhdəliklərin maddələri
1
1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə institutları istisna olmaqla), cəmi
2. Mərkəzi Bankın banka qarşı tələbləri, cəmi
3. Digər bankların tələbləri (“Loro" hesabları), cəmi
4. REPO əməliyyatları üzrə
5. Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla, 7
günədək olan kreditlər), cəmi
6. Bankların və digər maliyyə institutların (3-cü və 5-ci sətirlər istisna edilməklə)
depozitləri, cəmi
7. Bankların kreditləri (7 gündən artıq olan müddətə), cəmi
8. Banklar istisna olmaqla, digər maliyyə institutlarının kreditləri, cəmi
9. Mərkəzi idarəetmə orqanlarının depozitləri və kreditləri
10. Bələdiyyələrin depozitləri və kreditləri
11. Bankın öz ehtiyacları üçün aldığı ipoteka kreditləri
12. Bank tərəfindən buraxılmış qiymətli kağızlar
13. Digər passivlər
14. Cəmi öhdəliklər

Cəmi
2
257,076.77
37,300.00
4.07
4,019.84
61,694.01
25,500.00
6,929.24
392,523.93

C. KAPİTAL
C. KAPİTAL
1
15. Xüsusi kapital, cəmi
16. Ümumi ehtiyatlar, cəmi
17. Cəmi kapital
18. Cəmi öhdəliklər və kapital

Cəmi
2
49,749.55
4,199.43
53,948.98
446,472.91

