MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏR HAQQINDA HESABAT
(min AZN)

Mənfəət və zərər maddələri

İlin əvvəlindən hesabat
tarixinədək, hesabat tarixi də daxil
olmaqla

1

3

Faiz və gəlirlərin bu qəbildən olan növləri, cəmi

23,795

kreditlər üzrə faizlər, cəmi

18,493

neft sənayesi müəssisələri

-

energetika və təbii ehtiyatlar

-

sənayenin digər sahələri

1,795

ticarət və xidmət sahəsi

10,354

kənd təsərrüfatı
ipoteka kreditləri istisna olmaqla, şəxsi, ailəvi və sair məqsədlər
üçün fiziki şəxslərə kreditlər
daşınmaz əmlakın alınması və tikilməsi üçün fiziki və hüquqi
şəxslərə verilmiş ipoteka kreditləri
banklara 7 gündən çox olan müddətə verilmiş kreditlər
mərkəzi və bələdiyyə idarəetmə orqanlarına verilmiş kreditlər
sair kreditlər
banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də
daxil olmaqla, 7 günədək olan kreditlər)
digər banklarda depozitlər
qiymətli kağızlara investisiyalar
ticarət üçün qiymətli kağızlar
maliyyə lizinqi

269
638

1,562

257
3,618
97

912
4,146
148
-

Faizlər və onlara bağlı xərclər, cəmi

7,151

depozitlər üzrə faizlər, cəmi

5,829

Hüquqi şəxslərin tələbli depozitlər (bütün cari və çek hesabları
daxil olmaqla)
fiziki şəxslərin tələbli depozitlər
hüquqi və fiziki şəxslərin müddətli depozitləri
AMB-nin kreditləri
banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də
daxil olmaqla, 7 günədək olan kreditlər)
bankların depozitləri

181

0
5,647
282
-

67

banklara 7 gündən çox olan müddətə verilmiş kreditlər

600

beynəlxalq maliyyə institutlarından alınan borclar daxil olmaqla
digər maliyyə müəssisələrinin kreditləri

143

mərkəzi və bələdiyyə idarəetmə orqanlarının depozitləri və
kreditləri

12

bank tərəfindən alınmış ipoteka kreditləri

-

bank tərəfindən buraxılmış subordinasiyalı və sair bu qəbildən
olan borc öhdəlikləri

-

faizlərlə bağlı digər xərclər
Xalis faiz mənfəəti
Qeyri-faiz gəlirləri, cəmi

218
16,644
4,058

Hesabların aparılması üzrə xidmətlərdən komisyon gəliri

858

məzənnə dəyişməsi daxil olmaqla, valyuta əməliyyatlarından xalis
gəlir

849

digər xidmət növlərindən komisyon gəliri

1,731

digər qeyri-faiz gəlir növləri

621

5. Qeyri-faiz xərcləri, cəmi

6,734

əmək haqqı və digər kompensasiya növləri, cəmi

2,557

bank fəaliyyətində istifadə olunan əsas vəsaitlərlə bağlı xərclər,
cəmi

1,467

icarə haqları

234

amortizasiya

500

əsas vəsaitlərin saxlanması üçün maddi-texniki tə’minat xərcləri

300

əsas vəsaitlərlə bağlı sair xərclər

432

əməliyyat və digər qeyri-faiz xərclərinin sair növləri
Xalis əməliyyat mənfəəti

2,710
13,968

Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün xüsusi ehtiyatın
yaradılmasına ayırmalar (xərclər)

6,153

Vergilər ödənilənədək xalis mənfəət (zərər)

7,815

Mənfəətdən ödənilən vergilər

1,367

Vergilər ödənildikdən sonra xalis mənfəət (zərər) (sətir 10 çıx
sətir 11)

6,448

Hesablanmış dividendlər, cəmi

-

