
(min manatla)

Cari hesabat
dövrü

Əvvəlki 
hesabat
dövrü

2 3
I

Alınmış faizlər 1 6,207.32 21,348.17
Ödənilmiş faizlər 2 -1,948.54 -6,349.79
Alınmış haqq və kommisiyalar 3 1,578.35 5,991.09
Ödənilmiş haqq və kommisiyalar 4 -580.32 -2,247.69
Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir 5 1,560.33 2,140.44
Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər 6 -2,924.05 -11,151.78
Alınmış digər əməliyyat gəlirləri 7 0.61 115.44
Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri 8 0.00 0.00

II

Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma 9 -30,499.21 -75,930.31
Banklara verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma) 10 0.00 -5,000.00
Banklarda yerləşdirilmiş depozitlər üzrə xalis artım (azalma) 11 0.00 5,100.00
Mərkəzi Bankda yerləşdirilmiş vəsaitlər üzrə xalis artım (azalma) 12 0.00 0.00
Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma) 13 -33,408.00 -72,903.21
Digər maliyyə institutlarıda depozitlər və kreditlər üzrə artım (azalma) 14 3,398.04 -4,123.52
Digər maliyyə aktivlərdə xalis artım (azalma) 15 -489.24 996.41
Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma 16 31,678.13 61,687.15
Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma) 17 -5819.09 767.56
Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklərdə xalis artım (azalma) 18 0.00 0.00
Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma) 19 37,687.02 58,277.51
Digər maliyyə öhdəliklərində xalis artım (azalma) 20 -189.79 2642.08
Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti 21 5,072.63 -4,397.28
Ödənilmiş mənfəət vergisi 22 0.00 -1758.34
Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri 23 5,072.63 -6,155.62

III

Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri 24 -138.41 -3,712.33
Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar 25 0.00 0.00
Qeyri-maddi aktivlərin alınması 26 -59.84 -210.41
Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar 27 0.00 0.00
Alınmış dividendlər 28 0.00 0.00
Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya və qiymətli kağızların alınması 29 0.00 -9,636.89
Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya və qiymətli kağızların satılmasından daxil olan pul vəsaitləri 30 0.00 0.00

Digər İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin xalis artm və (azalma) 31 -9127.92 0.00
İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti 32 -9,326.17 -13,559.64

IV

Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması 33 10,624.81 19154.43
Digər borc öhdəliklərinin ödənilməsi 34 0.00 0.00
Subordinasiya borclarının əldə olunması 35 0.00 0.00
Subordinasiya borclarının ödənilməsi 36 0.00 0.00
Səhmdar kapitalının buraxılmasından daxilolmalar 37 15500.00 0.00
Ödənilmiş dividentlər 38 0.00 0.00
Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi) 39 0.00 0.00
Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri 40 26,124.81 19,154.43

V Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri 41 87,795.35 88,424.77
Vl Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artma/(azalma) 42 21,871.27 -560.83
VII Məzənnə dəyişikliyinin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri 43 -52.29 -68.59
VIII Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri 44 109,614.32 87,795.35

İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti

Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti

Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkət

PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ BARƏDƏ HESABAT

PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ MADDƏLƏRİ
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