




30.06.2022

min manatla

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat
Cari hesabat 

dövrü

Əvvəlki 

hesabat dövrü

1

1 Alınmış faizlər        62,406.23             39,354.25 

1 Ödənilmiş faizlər       (23,619.06)           (14,859.72)

1 Alınmış haqq və kommisiyalar          9,777.10               6,620.44 

1 Ödənilmiş haqq və kommisiyalar         (7,661.77)             (5,093.89)

2 Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir          6,763.60               2,806.35 

2
Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis 

gəlir

2 Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar       (24,420.80)           (17,430.33)

2 Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər

2 Ümidsiz borclardan daxilolmalar

1 Alınmış digər əməliyyat gəlirləri                     -                    697.10 

1 Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri       (12,238.48)             (7,294.52)

2
Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl bank 

fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti
      (55,967.11)             90,669.51 

2 Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma     (175,626.04)           (76,270.38)

2.1

.1
Banklara verilmiş kreditlərdə  və depozitlərdə xalis artım (azalma)       (26,656.49)             38,979.09 

2.1

.2
Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)     (138,307.43)         (108,381.59)

2.1

.3
Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)       (10,662.13)             (6,867.88)

2 Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma      119,658.93           166,939.89 

2.2

.1

Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə 

xalis artım (azalma)
       55,456.59           (10,425.39)

2.2

.2
Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklırdə xalis artım (azalma)

2.2

.3
Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)        20,717.32           174,047.07 

2.2

.4
Digər öhdəliklərdəxalis artım (azalma)        43,485.01               3,318.20 

3
Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin 

hərəkəti

3 Ödənilmiş mənfəət vergisi

4
Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul 

vəsaitləri
      (44,960.29)             95,469.19 

5

5 Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri         (1,866.98)             (2,501.81)

Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti 

İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti



5 Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar

5 Qeyri-maddi aktivlərin alınması 

5 Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar

6 Alınmış dividendlər

6
Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli kağızlarının satılması və 

geri alınması
                1.08             23,602.20 

6 Digər                     -                            -   

6
İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul 

vəsaitlərinin hərəkəti
        (1,865.89)             21,100.39 

7

7 Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması 

7 Digər borc öhdəliklərinin ödənilməsi 

7 Subordinasiya borclarının əldə olunması

7 Subordinasiya borclarının ödənilməsi

8 Səhmdar kapitalının buraxılmasından daxilolmalar

8 Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi)        19,380.00               5,907.50 

8
Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul 

vəsaitləri
       19,380.00               5,907.50 

9 Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri      296,445.71           338,099.56 

10
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis 

artma/(azalma)
      (22,043.28)           122,477.07 

11
Məzənnə dəyişikliyinin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin 

ekvivalentlərinə təsiri
            154.73                    78.80 

12 Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri      274,557.17           460,655.43 

Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti



30.06.2022

min manatla

1
1. I dərəcəli kapital (Əsas kapital) (Məcmu kapitalın 50 faizdən  az 

olmamalıdır)
              71,100.02 

1.1 adi səhmlər (tam ödənilmiş paylar)               73,461.09 

1.2 qeyri-kumulyativ müddətsiz imtiyazlı səhmlər                            -   

1.3 səhmlərin emissiyasından əmələ gələn  əlavə vəsait                            -   

1.4 bölüşdürülməmiş xalis mənfəət (zərər), cəmi                (2,361.07)

1.4.1 əvvəlki illərin mənfəəti (zərəri)               (2,361.07)

1.4.2 (çıx) cari ilin zərəri                            -   

1.4.3 kapital ehtiyatları (fondları)                            -   

1.5 digər                            -   

2 I dərəcəli kapitaldan  tutulmalar                 1,523.69 

3 Tutulmalardan  sonra I dərəcəli kapitalı (1 - 2)               69,576.33 

4 II dərəcəli  kapital               43,111.35 

5 Məcmu kapital (3+4)             112,687.68 

6 Məcmu kapitaldan tutulmalar :                 5,938.60 

7 Tutulmalardan sonra məcmu kapital (5-6)             106,749.08 

8 Risk dərəcəsi üzrə ölçülmuş  yekun aktivlər             925,659.39 

9 I dərəcəli  kapitalın  adekvatlıq əmsalı (3:8) x 100                        7.52 

10 Məcmu kapitalın  adekvatlıq  əmsalı (7:8) x 100                      11.53 

Kapital strukturunda dəyişikliklər haqqında hesabat

faizlə



Məfəət və zərər haqqında hesabat  Cari dövr 
 Keçən ilin 

müvafiq dövrü 

1 Faiz gəlirləri:             62,406.23               39,354.25 

1.1 Müştərilərə verilmiş kreditlər             59,667.07               36,552.55 

1.2
Banklar və digər maliyyə institutlarına verilən kreditlər üzrə faiz 

gəlirləri
                 866.64                    868.41 

1.3
Banklar və digər maliyyə institutlarındakı depozitlər üzrə faiz 

gəlirləri
                 149.06                      21.51 

1.4 Ticarət və investisiya qiymətli kağızları üzrə faiz gəlirləri                  874.44                 1,717.59 

1.5 Digər faiz gəlirləri                  849.01                    194.19 

2 Faiz xərcləri:             23,619.05               14,859.72 

2.1 Depozitlər üzrə faizlər             11,828.33                 7,799.79 

2.2
Mərkəzi bank və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər üzrə faiz 

xərcləri
                     5.04                 1,116.98 

2.3 Cəlb edilmiş kreditlərə görə ödənilən faizlər               7,650.87                 5,779.95 

2.4 Pul bazarı alətlərinə ödənilən faizlər

2.5 Qiymətli kağızlar üzrə faizlər               1,992.53 

2.6 Digər faiz xərcləri               2,142.28                    162.99 

3 Xalis faiz gəliri(zərəri)             38,787.18               24,494.53 

4 Qeyri-faiz gəlirləri:             17,453.35               10,202.69 

4.1 Alınan haqq və kommisiya gəliri               9,777.10                 6,620.44 

4.2 Xarici valyutadan gəlir/zərər (məzənnə dəyişməsi daxil olmaqla               6,918.33                 2,885.15 

4.3
Qiymətli kağızların satışından və yenidən qiymətləndirilməsindən 

gəlir/zərər
                 757.92 

4.4 Digər gəlirlər                         -                      697.10 

5 Qeyri-faiz xərcləri:             41,716.89               30,520.61 

5.1 Əmək haqqı və digər kompensiya növləri üzrə xərclər             24,420.80               17,430.33 

5.2 Ümumi və inzibati xərclər             10,207.11                 5,749.75 

5.3 Amortizasiya xərcləri                  895.84                    701.86 

5.4 Digər xərclər               6,193.14                 6,638.66 

6 (Mümkün zərərlər üçün yaradılan məqsədli ehtiyatlar) *             (1,487.30)               (3,377.06)

7 Mənfəət vergisindən əvvəlki mənfəət(zərər)             16,010.93                 7,553.67 

8 Mənfəət vergisi               3,500.00                           -   

9 Dövr üzrə xalis mənfəət             12,510.93                 7,553.67 

* Cari dövr üzrə balansdan silinmiş kreditlər üzrə ödənişlər 

nəticəsində ehtiyat qayıdışı məbləği 2,978 min AZN təşkil etmişdir.

30.06.2022

 min manatla 



min manatla

Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat  Hesabat dövrü  Ötən ilin sonu 

1 Aktivlər: 1,377,913.57        1,232,367.55          

1.1 Nağd pul vəsaitləri və  ekvivalentləri, o cümlədən 274,557.17           296,445.71             

1.2 Ticarət və investisiya qiymətli kağızları 34,765.00             40,167.90               

1.3 Banklar və digər maliyyə institutlarındakı depozitlər 116,469.57           90,198.11               

1.4 Banklar və digər maliyyə institutlarına verilən kreditlər 25,179.96             24,794.94               

1.5 Müştərilərə verilmiş kreditlər 858,248.20           719,940.77             

1.5.1 a) istehlak kreditləri 200,872.88           140,710.94             

1.5.2 b) biznes kreditləri 589,311.69           516,947.66             

1.5.3 c) daşınmaz əmlak kreditləri 67,822.73             62,005.72               

1.5.4 d) digər kreditlər 240.90                  276.46                    

1.5.5 (Mümkün zərərlər üçün yaradılan məqsədli ehtiyat) (8,125.28)              (9,987.69)               

1.5.6 Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis) 850,122.93           709,953.09             

1.6 Əmlak və avadanlıqlar 46,744.68             45,846.26               

1.7 Qeyri-maddi aktivlər 1,523.69               1,450.98                 

1.8 Təxirə salınmış vergi aktivləri -                        -                         

1.9 Balansdankənar aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi -                        -                         

1.10 Digər aktivlər 28,550.57             23,510.56               

2 Öhdəliklər: 1,275,035.25        1,131,825.97          

2.1 Depozitlər 822,282.72           801,565.40             

2.1.1 a) fiziki şəxslərin depozitləri 446,192.31           408,410.77             

2.1.2 b) hüquqi şəxslərin depozitləri 376,090.41           393,154.63             

2.2 Mərkəzi bank və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər 10,029.87             10,029.87               

2.3 Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutları qarşısında 341,431.78           266,595.19             

2.4 Borc qiymətli kağızları 45,000.00             10,000.00               

2.5 Cari vergi öhdəlikləri -                        -                         

2.6 Təxirə salınmış vergi öhdəliyi -                        -                         

2.7 Subordinasiya borc öhdəlikləri 20,400.00             20,400.00               

2.8 Digər öhdəliklər 35,890.87             23,235.52               

3 Kapital: 102,878.32           100,541.57             

3.1 Səhmdar kapitalı 73,461.09             73,461.09               

3.2 Səhmin qiymətinin dəyişməsindən gəlir (zərər) -                        -                         

3.3 Bölüşdürülməmiş mənfəət 10,149.86             9,638.93                 

3.4 Ümumi ehtiyatlar: 19,267.37             17,441.55               

3.4.1 a) kreditlər, lizinqlər və digər tələblər üzrə mümkün zərərlərin 10,200.42             8,374.60                 

3.4.2 b) əsas vəsaitlərin qiymətləndirilməsindən adi ehtiyatlar 9,066.95               9,066.95                 

3.4.3 c) digər ümumi ehtiyatlar -                        -                         

4 Cəmi öhdəliklər və kapital          1,377,913.57           1,232,367.55 
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