“İştirakçı banklar tərəfindən Əmanətlərin Sığortalanması Fonduna təqvim
haqlarının ödənilməsi və hesabatların təqdim edilməsi” Qaydalarına Əlavə 1-ə
(Əmanətlər haqqında hesabat) Himayəçilik Şurasının 28 oktyabr 2011-ci il tarixli
(Protokol № 28) qərarı ilə əlavə edilmiş Hissə 5-in tərtib edilməsinə dair
İZAHAT
İzahat Əmanətlər haqqında hesabatın 5-ci hissəsinin nümunəvi doldurulmuş
formasına uyğun olaraq tərtib edilmişdir (Əlavə edilir).

Hissə 5
Hesabat dövrünün son gününə olan məlumatlar daxil edilməlidir.
19-29-cu bəndlər: İştirakçı bankda yalnız bir valyutada qorunan əmanəti olan
fiziki şəxslər haqqında məlumat Fond tərəfindən sığorta hadisəsi baş verdikdə
Fondun xarici valyutada olan kompensasiya öhdəlikləri barədə daimi aydın
təsəvvür yaratmaq üçün doldurulur.
Cədvələ (19-29-cu bəndlər) yalnız bir valyutada qorunan əmanəti olan fiziki
şəxslər və onların əmanətləri haqqında məlumat daxil edilir. Əgər fiziki şəxsin
iştirakçı bankda iki və ya daha artıq valyutada qorunan əmanəti varsa, həmin
şəxsin qorunan əmanətləri haqqında məlumat cədvələ daxil edilmir. Məsələn:
A və B adlı fiziki şəxslərin hər birinin ayrılıqda iştirakçı bankda yalnız 5000
ABŞ dollarında qorunan əmanəti, C adlı fiziki şəxsin yalnız ABŞ dollarında
10 000 və 20 000 ABŞ dolları məbləğində iki ayrı qorunan əmanəti, D adlı
fiziki şəxsin yalnız 10 000 İngilis funtunda qorunan əmanəti, E adlı fiziki
şəxsin 100 000 Rusiya rublunda və 50 000 Türk lirəsində iki qorunan əmanəti,
F adlı fiziki şəxsin 50 000 Qazaxıstan tengəsində (digər valyuta), G adlı fiziki
şəxsin 30 000 Polşa zlotasında (digər valyuta), H adlı fiziki şəxsin isə 50 000
İsveçrə frankında qorunan əmanəti var. Bu halda A, B, C-nin məlumatları 20-ci
bəndə əmanətçilərin sayı (5.1. sütun) 3, valyutada məbləğ (5.2. sütun)
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(5000+5000+10000+20000) 40 000, D-nin məlumatları 23-cü bəndə 5.1.-ci
sütunda 1, 5.2-ci sütunda 10 000 olmaqla daxil edilir. F və G-nin cədvəldə
nəzərdə tutulan valyutalarda deyil, digər valyutaların birində qorunan
əmanətləri olduğu üçün onların məlumatları 29-cu bəndə 5.1.-ci sütunda 2 və
5.2-ci sütun boş buraxılmaqla hesabat dövrünün sonuna Qazaxıstan tengəsi və
Polşa zlotası üzrə Mərkəzi Bankın müəyyən etdiyi məzənnə (bundan sonra
məzənnə- M) əsas götürülməklə hər birinin ayrılıqda hesablanmış AZN
ekvivalentinin cəmi (50 000 x M_tengə + 30 000 x M_zlota) 5.3-cü sütuna
daxil edilir. H-in məlumatları 24-cü bəndə 5.1-ci sütunda 1, 5.2-ci sütunda
50 000 olmaqla daxil edilir. E-nin iştirakçı bankda birdən artıq valyutada
qorunan əmanəti olduğu üçün onun qorunan əmanəti haqqında məlumat
cədvələ daxil edilmir.
Misalda ABŞ dollarında qorunan əmanətləri olan A, B və C-nin heç birinin
əmanətləri manat ekvivalentində 30 000-dən çox olmadığı üçün 19-cu bəndin
5.7. və 5.8-ci sütununda
sütununda

onların

0

qeyd edilərək,

əmanətlərinin

5.5-ci sütununda

cəminin

manat

3,

5.6-cı

ekvivalenti

((5000+5000+30000) x M) daxil edilir. İngilis funtunda qorunan əmanəti olan
D-nin məlumatları 23-cü bəndin 5.7 və 5.8-ci sütununda 0 qeyd edilərək, 5.5-ci
sütununda 1 və 5.6-cı sütununda əmanətinin manat ekvivalenti (10 000 x M)
daxil edilir. F və G-nin heç birinin qorunan əmanətinin ayrı ayrılıqda manat
ekvivalenti 30 000-dən çox olmadığı üçün onların məlumatları 29-cu bəndin
5.7 və 5.8 sütununda 0 qeyd edilərək, 5.5-ci sütununda 2 və 5.6-cı sütununda
onların əmanətlərinin ayrı-ayrılıqda manat ekvivalentinin cəmi (50 000 x
M_tengə + 30 000 x M_zlota) daxil edilir. İsveçrə frankında qorunan əmanəti
olan H-in əmanətinin manat ekvivalenti 30 000-dən çox olduğu üçün onun
məlumatları 24-cü bəndin 5.5. və 5.6-cı sütununda 0 qeyd edilərək, 5.7-ci
sütununda 1 və 5.8-ci sütununda əmanətinin manat ekvivalenti (50 000 x M)
daxil edilir.
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30-cu bənd: 19-cu bənddən 29-a (daxil olmaqla) qədər olan bəndlər üzrə
əmanətçilərin cəmi və hesabat dövrünün sonuna Mərkəzi Bankın müvafiq
valyutalar üzrə müəyyən etdiyi məzənnələr əsas götürülməklə 19-cu bənddən
29-a (daxil olmaqla) qədər olan bəndlərdə göstərilən valyutalarda qorunan
əmanətlərin AZN ekvivalentinin cəmi daxil edilir.
Hissə 5-in bütün bəndləri üzrə 5.5 və 5.7-ci sütunların cəmi 5.1-ə, 5.6 və 5.8-ci
sütunların cəmi 5.3-ə bərabər olmalıdır.
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