İnzibai xərclər
Əməkdaşlara çəkilən xərclər, o cümlədən:
Əmək haqqı
Overtaym (Əməliyyat departamneti)
Bonuslar
Sosial müdafiə xərcləri
Şəxsi treninq
Tibbi sığorta
Sport
Əyləncə (korporativ tədbirlər)
Çay, kofe və s. qida
İşə qəbul üzrə xərclər
Digər xərclər
Amortizasiya və qiymətdən düşmə, o cümlədən:
Binalar
Daşınar və daşınmaz mebel
Kompüter və kommunikasiya avadanlıqları
Nəqliyyat vasitələri
Digər əsas vəsaitlər
İcarəyə götürülmüş binaların abadlaşdırılması
Qeyri-maddi aktivlər
Təmir və istismar, o cümlədən
Binalar
Daşınar və daşınmaz mebel
Kompüter və kommunikasiya avadanlıqları
Nəqliyyat vasitələri
Digər əsas vəsaitlər
İcarəyə götürülmüş binaların abadlaşdırılması
Nəqliyyat vasitələri üçün yanacaq
Sığorta, o cümlədən:
Bank və bank əməliyyatları (blank istiqrazları)
Elektron və kompüter cinayətləri
Nəqliyyat vasitələri
Yanğın
Daşınmaz əmlakın qorunması
Qızdırma və işıq (Bakıelektrikşəbəkə)
Kommunal xidmətlər, o cümlədən:
Qaz
Su
Zibil
Digər
Əsas vəsaitlər və qeyri-maddi aktivlər üzrə vergi və gömrük rüsumları
Proqram təminatı
Rabitə, o cümlədən:
Veb xostinq (Hostgator)
Lizinq və şəbəkə xərcləri (Azeurotel)
SWIFT (Azerurotel)
Domen adları
Azericard-a ehtiyat bağlantı (layihələndirilir)
Reuters Dealing platforması ilə internet bağlantı
Sistemlərin yenilənməsi (SWIFT, XOHKS)

(9,358,723.08)
(5,679,841.30)
(2,147,733.45)
0.00
(2,234,224.00)
(979,127.40)
(180,025.24)
(73,488.75)
(36,866.42)
0.00
0.00
(4,879.20)
(23,496.84)
(725,801.16)
0.00
(221,093.63)
(204,447.73)
(101,951.94)
(7,062.53)
(15,432.69)
(175,812.64)
(51,384.38)
0.00
(20,860.80)
(20,285.45)
(10,153.13)
0.00
(85.00)
(15,836.45)
(71,920.09)
(52,739.49)
0.00
(19,180.60)
0.00
(62,153.75)
(19,725.36)
(10,996.18)
(7,133.27)
(1,651.90)
(1,336.90)
(874.11)
(2,000.00)
(79,798.07)
(84,233.28)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Delta Telecom
Video konferensiya - Fiber Optic Linkfor (Baş ofis - PAŞA Holdinq)
Fineco
Market.Az
Röyter
Telefon danışıqları (Azercell)
Telefon danışıqları (Aztelecom)
Telefon danışıqları (BTRIB)
SMART(Maintenance of ATM communication links)
Xətai telefon qovşağı
Əzizbəyov telefon qovşağı
ULTEL (Internet+DNS)
Kuryer xidməti
Digər
Çap xərcləri, o cümlədən
APA gündəlik iqtisadi bülleten
APA təhlili, ayda iki dəfə olmaqla
Turan İnformasiya Agentliyi, iqtisadiyyat sahələri üzrə məlumat mazası
Turan İnformasiya Agentliyi, xüsusiləşmiş həftəlik maliyyə-bank hesabatı
Financial Times, onlayn qoşulma, ABŞ dolları, illik
Digər
Dəftərxana ləvazimatı
Marketinq və reklam xərcləri
Reklam
Hədiyyələr
Tədbirlər
Promo materiallar
Biznes səfərlər
Hüquq və məsləhət xidmətləri:
Xarici audit (Ernst&Young)
PWC (vergi üzrə məsləhətlər)
Dizayn üzrə məsləhət xidməti
BBDO (strategiya, brand və s. üzrə məsləhətlər)
Dergachev Associates (Private banking)
IT audit
Digər
Cari icarə, o cümlədən:
Port Baku
Baş ofis (fgələcək Private Banking şöbəsi)
Şüvəlan şöbəsi (icarə, təmizlik, park, təhlükəsizlik xərcləri daxil olmaqla)
Bridge Plaza
Mərkəzi Şöbə
Digər xidmət haqları, o cümlədən:
Əmanətlərin Sığortalanması Fondu
Milli Depozit Mərkəzi
Banklararası Valyuta Birjası
Digər (autsorsinq)
Üzvlük və lisenziya xərcləri, o cümlədən:
Azərbaycan Banklar Assosiasiyası
Banklararası Valyuta Birjası
AMCHAM

(3,512.04)
0.00
(270.00)
(375.00)
(15,486.51)
(33,148.26)
(12,817.56)
0.00
0.00
(357.60)
0.00
(10,294.37)
(6,021.67)
(1,950.27)
(16,623.73)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
(16,623.73)
(25,689.94)
(380,933.83)
(297,225.83)
0.00
0.00
(83,708.00)
(299,449.87)
(633,773.55)
(130,045.44)
(24,094.07)
(13,046.95)
(110,612.79)
(334,264.54)
0.00
(21,709.76)
(113,764.27)
0.00
(63,953.50)
(31,252.82)
(12,744.00)
(5,813.95)
(48,728.71)
(21,476.02)
(3,126.92)
(692.72)
(23,433.05)
(18,442.67)
(8,256.67)
(140.00)
(2,500.00)

Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu
Digər
Xeyriyyə və sponsorluq
Nümayəndəlik xərcləri, o cümlədən:
Biznes lançlar
Hədiyyələr
Digər
Mənfəət vergisindən başqa vergilər
Əsas vəsaitlərin satılmasından yaranan zərər
Daşınmaz əmlak, avadanlıq və qeyri-maddi aktivlər üzrə amortizasiya
Cərimə və peniyalar
Digər xərclər

(500.65)
(7,045.35)
(650,000.00)
(113,663.59)
(16,863.91)
(94,953.68)
(1,846.00)
(124,416.48)
0.00
0.00
(766.30)
(128,780.12)

