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Mənfəət və zərər maddələri
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tarixinədək, hesabat 
tarixi də daxil olmaqla

 Keçən ilin 
müvafiq 

dövrü

1. Faiz və gəlirlərin bu qəbildən olan növləri, cəmi 7,141.2 5,578.5
1.1a. o cümlədən, komisyon haqları, cəmi 319.3 203.4

a) Kreditlər üzrə faizlər, cəmi 6,418.7 5,246.5
b) banklara 7 gündən çox olan müddətə verilmiş kreditlər 100.7 0.0
c) digər maliyyə institutlarına kreditlər 87.7 4.2
d) banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla, 7 günədək olan kreditlər)

0.0 0.0
e) banklarda depozitlər, o cümlədən 43.9 28.8
f) digər maliyyə institutlarında depozitlər (banklardan başqa) 0.0 0.0
g) REPO/əks REPO əməliyyatları üzrə 0.0 0.0
h) ödəniş müddətinədək saxlanılan qiymətli kağızlar üzrə 0.0 87.8
i) ticarət qiymətli kağızları üzrə 490.2 211.2
j) faizli nostro hesablar üzrə 0.0 0.0
k) digər faiz gəliri növləri 0.0 0.0

1.1 Faiz borcları üzrə yaradılmış məqsədli ehtiyatlar 1,254.1 757.7
2. Faizlər və onlara bağlı xərclər, cəmi 1,645.9 1,776.4

a) depozitlər üzrə faizlər, cəmi 858.6 656.1
a1) fiziki şəxslərin tələbli depozitlər 0.0 0.0
a2) hüquqi şəxslərin tələbli depozitlər (bütün cari və çek hesabları daxil olmaqla) 0.0 0.0
a3) fiziki şəxslərin müddətli depozitləri 338.8 483.5
a4) hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri 519.8 172.6

b) AMB-nin kreditləri 0.0 0.0
c) banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla, 7 günədək olan kreditlər)

0.0 0.0
d) banklardan 7 gündən çox olan müddətə alınmış kreditlər 65.3 19.3
e) beynəlxalq maliyyə institutlarından alınan borclar daxil olmaqla digər maliyyə institutlarının kreditləri

0.0 0.0
f) bankların depozitləri 27.4 279.1
g) digər maliyyə institutlarının depozitləri 664.5 822.1
h) faizli loro hesablar üzrə 0.0 0.0
i) REPO/əks REPO əməliyyatları üzrə 0.0 0.0
j) mərkəzi idarəetmə orqanlarının depozitləri və kreditləri 0.0 0.0
k) bələdiyyələrin depozitləri və kreditləri 0.0 0.0
l) bank tərəfindən alınmış ipoteka kreditləri 30.0 0.0
m) bank tərəfindən buraxılmış subordinasiyalı və sair bu qəbildən olan borc öhdəlikləri 0.0 0.0
n) faizlərlə bağlı digər xərclər 0.0 0.0

3. Xalis faiz gəliri (zərəri) (sətir 1 çıx sətir 1_1 və 2) 4,241.1 3,044.3
4. Qeyri-faiz gəlirləri, cəmi 3,087.0 1,552.1

a) hesabların aparılması üzrə xidmətlərdən komisyon gəliri 938.8 618.4
b) məzənnə dəyişməsi daxil olmaqla, valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir (itki), cəmi 1,508.0 356.1
c) digər xidmət növlərindən komisyon gəliri 684.5 465.1
d) qiymətli kağızların satışı üzrə gəlir (zərər) -45.0 0.0
e) təsərrüfat cəmiyyətlərdə iştirakdan və realizə edilən qiymətli kağızlara investisiyalardan gəlir, cəmi 0.0 0.0
f) qiymətli kağızların yenidən qiymətləndirilməsi üzrə gəlirlər (zərər) 0.0 0.0
g) digər qeyri-faiz gəlir növləri 0.6 112.6

5. Qeyri-faiz xərcləri, cəmi 3,504.4 3,111.7
a) əmək haqqı və digər kompensasiya növləri, cəmi 1,345.1 992.4
b) bank fəaliyyətində istifadə olunan əsas vəsaitlərlə bağlı xərclər, cəmi 878.7 873.6
c) göstərlimiş xidmətlər üzrə haqq və komissiya xərcləri 580.3 372.9
d) digər qeyri-faiz xərclərinin sair növləri 700.3 872.9

6. Əməliyyat mənfəəti (zərəri) (sətir 3 üstəgəl sətir 4 çıx sətir 5) 3,823.8 1,484.7
7.Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün xüsusi ehtiyatın yaradılmasına ayırmalar (xərclər),
cəmi 1,773.3 992.3

a) müştərilərə kredit itkiləri üzrə ehtiyata ayırmalar 993.7 910.8
b) investisiya və qiymətli kağızlar üzrə ehtiyata ayırmalar 8.5 0.0
c) bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər üzrə ehtiyata ayırmalar 0.0 0.0
d) digər aktivlər üzrə ehtiyata ayırmalar 0.0 0.0
e) balansdankənar aktivlər üzrə ehtiyata ayırmalar 155.7 136.8
f) banklararası tələblər üzrə ehtiyata ayırmalar 615.5 -55.4

8. Vergilər və bank fəaliyyəti ilə bağlı gözlənilməz xərclər ödənilənədək mənfəət (zərər) (sətir 6 çıx sətir 7)
2,050.5 492.5

9. Gözlənilməz fəaliyyət növlərindən və əvvəlki dövr üçün uçotdakı dəyişikliklərdən gəlir (xərc), cəmi
0.0 0.0

a) daşınmaz əmlakın satışından gəlir (xərc) 0.0 0.0
b) sair gəlir (xərc) 0.0 0.0

10. Vergilər ödənilənədək mənfəət (zərər) (sətir 8 üstəgəl (çıx) sətir 9) 2,050.5 492.5
11. Mənfəətdən vergilər 0.0 0.0
12. Xalis mənfəət (zərər) (sətir 10 çıx sətir 11) 2,050.5 492.5
13. Elan olunmuş dividendlər, məbləğ 0.0 0.0
14. Digər məcmu gəlir 0.0 0.0
15. Digər məcmu gəlirin komponentlərinə aid olan mənfəət vergisi 0.0 0.0
16. Digər məcmu gəlir xalis 0.0 0.0
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