BALANS HESABATI
(min manatla)

AKTİVLƏR
Nağd pul vəsaitləri və ekvivalentləri, o cümlədən bloklaşdırılmış nağd vəsait
Ticarət və investisiya qiymətli kağızları
Banklar və digər maliyyə institutlarındakı depozitlər
Banklar və digər maliyyə institutlarına verilən kreditlər
Müştərilərə verilmiş kreditlər
a) istehlak kreditləri
b) biznes kreditləri
c) daşınmaz əmlak kreditlərii
d) digər kreditlər
Mümkün zərərlər üçün yaradılan məqsədli ehtiyat
Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)
Əmlak və avadanlıqlar
Qeyri-maddi aktivlər
İcmallaşmamış törəmə təsərrüfat cəmiyyətlərdə iştirak
Digər təsərrüfat cəmiyyətlərində iştirak
Balansdankənar aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat
Digər aktivlər
Cəmi Aktivlər

1,359,467
1,764,253
390,455
109,364
2,545,578
163,241
2,296,541
85,796
0
66,593
2,478,985
17,004
30,562
148,987
2,318
2,918
109,904
6,408,381

ÖHDƏLİKLƏR
Depozitlər

5,029,427

a) fiziki şəxslərin depozitləri

1,640,576

b) hüquqi şəxslərin depozitlər

3,388,851

Mərkəzi bank və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər

13,051

Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər

625,390

Borc qiymətli kağızları

0

Digər öhdəliklər

163,237

Cəmi Öhdəliklər

5,831,105

KAPİTAL
Səhmdar kapitalı

538,418

Səhmin qiymətinin dəyişməsindən gəlir (zərər)

354,512

Bölüşdürülməmiş mənfəət

183,906

Ümumi ehtiyatlar:
a) kreditlər, lizinqlər və digər tələblər üzrə mümkün zərərlərin
ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar
b) əsas vəsaitlərin qiymətləndirilməsindən adi ehtiyatlar

38,858

c) digər ümumi ehtiyatlar

(7,313)

Cəmi Kapital
Cəmi Öhdəliklər və Kapital

28,902
0
577,276
6,408,381

MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏR HAQQINDA HESABAT
(min manatla)

İlin əvvəlindən
hesabat tarixinədək,
hesabat tarixi də
daxil olmaqla
Faiz gəlirləri:

262,144

Müştərilərə verilmiş kreditlər

176,746

Banklar və digər maliyyə institutlarına verilən kreditlər üzrə faiz gəlirləri

10,595

Banklar və digər maliyyə institutlarındakı depozitlər üzrə faiz gəlirləri

4,256

Ticarət və investisiya qiymətli kağızları üzrə faiz gəlirləri

70,160

Digər faiz gəlirləri

386

Faiz xərcləri:

52,800

Depozitlər üzrə faizlər

33,330

Mərkəzi bank və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər üzrə faiz xərcləri
Cəlb edilmiş kreditlərə görə ödənilən faizlər
Pul bazarı alətlərinə ödənilən faizlər
Qiymətli kağızlar üzrə faizlər
Digər faiz xərcləri
Xalis faiz gəliri(zərəri)
Qeyri-faiz gəlirləri:
Alınan haqq və kommisiya gəliri
Xarici valyutadan gəlir/zərər (məzənnə dəyişməsi daxil olmaqla
Qiymətli kağızların satışından və yenidən qiymətləndirilməsindən gəlir/zərər
Digər gəlirlər
Qeyri-faiz xərcləri:
Əmək haqqı və digər kompensiya növləri üzrə xərclər
Ümumi və inzibati xərclər
Amortizasiya xərcləri
Digər xərclər
Mümkün zərərlər üçün yaradılan məqsədli ehtiyatlar
Mənfəət vergisindən əvvəlki mənfəət(zərər)
Mənfəət vergisi
Dövr üzrə xalis mənfəət

807
12,158
0
5,884
621
209,344
128,278
83,879
25,000
2,446
16,954
175,726
50,023
49,309
29,560
46,834
38,950
122,947
32,767
90,180

