BALANS HESABATI
AKTİVLƏR
(min AZN)
Aktivlərin maddələri

Cəmi

1

2

Nağd vəsaitlər (banknotlar və sikkələr, yolda, bankomatlarda və valyuta
mübadilə məntəqələrində olan nağd vəsaitlər daxil olmaqla), cəmi

14,972

AMB-yə qarşı tələblər, cəmi

27,681

“Nostro" hesabları (başqa banklardakı müxbir hesabları), cəmi

14,966

Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil
olmaqla, 7 günədək olan kreditlər), cəmi
Banklar da daxil olmaqla maliyyə müəssisələrindəki depozitlər

Qiymətli kağızlar
Banklara kreditlər

-

30,561

216,600
4,000

Overdraftlar da daxil olmaqla, müştərilərə verilən kreditlərin və lizinqlərin
məbləği, cəmi

325,475

(çıx) Kreditlərdən və lizinqlərdən olan mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün
məqsədli ehtiyat

(18,230)

Amortizasiya çıxılmaqla bank işində istifadə olunan əsas vəsaitlər

Amortizasiya çıxılmaqla qeyri-maddi aktivlər

10,308

2,347

12. İcmallaşmamış törəmə şirkətlərə investisiyalar və maliyyə iştirakı
(50%+1 səs hüququ verən səhm), cəmi

16,615

Digər aktivlər

20,990

Digər əməliyyatlar üzrə ehtiyatlar

(1,173)

16. Cəmi aktivlər

665,111

ÖHDƏLİKLƏR
(min AZN)
Öhdəliklərin maddələri

Cəmi

1

2

Depozitlər (banklar və digər maliyyə müəssisələri istisna
olmaqla), cəmi
Hüquqi şəxslərin tələbli depozitləri
Fiziki şəxslərin tələbli depozitləri
Fiziki şəxslərin müddətli depozitləri
Hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri
AMB-nın banka qarşı tələbləri
Digər bankların tələbləri (“Loro" hesabları)
Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də
daxil olmaqla, 7 günədək olan kreditlər), cəmi

332,253
111,230
127,631
70,075
23,317
76
38,048

Bankların və digər maliyyə müəssisələrinin depozitləri, cəmi
61,200
Bankların kreditləri (7 gündən artıq olan müddətə), cəmi
32,631
Digər maliyyə müəssisələrinin (banklardan başqa) kreditləri, cəmi
Digər passivlər
Cəmi öhdəliklər

7,439
471,646

KAPİTAL
(min AZN)
Öhdəliklərin maddələri

Cəmi

1

2

Xüsusi kapital, cəmi

181,935

dövriyyədə olan adi səhmlər (yaxud paylar)

178,000

bölüşdürüməmiş xalis mənfəət (zərər), cəmi

3,935

əvvəlki illərin xalis mənfəəti (zərəri)
cari ilin xalis mənfəəti (zərəri)
Ümumi ehtiyatlar, cəmi

3,935
11,530

əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsi
kreditlərdən, lizinqlərdən və banklararası tələblər üzrə mümkün
zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar

9,804

digər aktivlərdən olan mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi
ehtiyatlar

2,242

digər ümumi ehtiyatlar

(516)

15. Cəmi kapital

193,465

16. Cəmi öhdəliklər və kapital

665,111

