BALANS HESABATI
AKTİVLƏR
(min AZN)
Aktivlərin maddələri
1
Nağd vəsaitlər (banknotlar və sikkələr, yolda, bankomatlarda və valyuta
mübadilə məntəqələrində olan nağd vəsaitlər daxil olmaqla), cəmi

Cəmi
2
14,979

AMB-yə qarşı tələblər, cəmi
“Nostro" hesabları (başqa banklardakı müxbir hesabları), cəmi

16,663
21,353

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

-

Banklar da daxil olmaqla maliyyə müəssisələrindəki depozitlər

36,180

Qiymətli kağızlar
Banklara kreditlər
Overdraftlar da daxil olmaqla, müştərilərə verilən kreditlərin və lizinqlərin
məbləği, cəmi
(çıx) Kreditlərdən və lizinqlərdən olan mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün
məqsədli ehtiyat
Amortizasiya çıxılmaqla bank işində istifadə olunan əsas vəsaitlər

302,831
2,000
288,381
(11,948)
10,766

Amortizasiya çıxılmaqla qeyri-maddi aktivlər
12. İcmallaşmamış törəmə şirkətlərə investisiyalar və maliyyə iştirakı (50%+1
səs hüququ verən səhm), cəmi

2,411
16,615

Digər aktivlər
Digər əməliyyatlar üzrə ehtiyatlar
16. Cəmi aktivlər

18,681
(1,299)
717,613

ÖHDƏLİKLƏR
(min AZN)
Öhdəliklərin maddələri
1

Cəmi
2
386,764

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)

90,573
196,368
68,606
31,217
16
-

Banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla, 7
günədək olan kreditlər), cəmi
59,623
Bankların və digər maliyyə müəssisələrinin depozitləri, cəmi
33,844
Bankların kreditləri (7 gündən artıq olan müddətə), cəmi
29,160
Digər maliyyə müəssisələrinin (banklardan başqa) kreditləri, cəmi
Digər passivlər
Cəmi öhdəliklər

35,306
544,713

KAPİTAL
(min AZN)
1
Xüsusi kapital, cəmi
dövriyyədə olan adi səhmlər (yaxud paylar)
bölüşdürüməmiş xalis mənfəət (zərər), cəmi
əvvəlki illərin xalis mənfəəti (zərəri)
cari ilin xalis mənfəəti (zərəri)
Ümumi ehtiyatlar, cəmi
əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsi
kreditlərdən, lizinqlərdən və banklararası tələblər üzrə mümkün
zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar
digər aktivlərdən olan mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar
digər ümumi ehtiyatlar
15. Cəmi kapital
16. Cəmi öhdəliklər və kapital

Cəmi
2
163,264
157,000
6,264
6,264
9,636
7,561

1,845
230
172,900
717,613

