
“Günay  Bank” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin  2018-ci il üzrə  

6 AYLIQ HESABAT 

 

2.1.1. Emitentin təşkilati-hüquqi forması, tam VƏ 

qısaldılmış adi, dövlət qeydiyyatının tarixi VƏ  

nömrəsi; 

Emitentin təşkilatı-hüquqi forması: Açıq Səhmdar 

Cəmiyyəti 

 Emitentin tam adı: “Günay Bank”  Açıq 

Səhmdar Cəmiyyəti; 

qısaldılmış şəkildə “Günay Bank” ASC 

Dövlət qeydiyyat tarixi: 23 Noyabr 1992-ci il 

Dövlət qeydiyyat nömrəsi: 1700028531 

2.1.2. Emitentin hüquqi ünvanı və olduğu yer; Hüququ ünvanı: Azərbaycan Respublikası, Bakı 

səhəri, Zərgərpalan küç: ev 5, 4/87. indeks AZ-1001 

Fəaliyyət ünvanı: Azərbaycan Respublikası, Bakı 

səhəri, Aşıq Alı küç. 3A. indeks AZ-1072 

 

2.1.3. Emitentin adında və təşkilatı-hüquqi 

formasında dəyişikliklər olduqda, emitentin bütün 

əvvəlki adları və təşkilatı-hüquqi formaları, habelə 

onların qeydiyyata alındığı tarixlər, emitent digər 

hüquqi şəxsin bölünməsi və ya tərkibindən 

ayrılması şəklində yenidən təşkil yolu ilə 

yaradıldıqda, yenidən təşkilin forması, həmin 

hüquqi şəxsin adı və təşkilatı-hüquqi forması, 

emitent hüquqi şəxslərin birləşməsi şəklində 

yenidən təşkil yolu ilə yaradıldıqda, yenidən 

təşkilin forması, həmin hüquqi şəxslərin adları və 

təşkilatı-hüquqi formaları; 

1992-ci ilin aprel ayının 30-da “Günay” Səhmdar 

kommersiya Bankına Bank əməliyyatlarının 

aparılması barədə 48 saylı Lisenziya verilmişdir. 

“Günay” SKB səhmdarların 20 oktyabr 1992-ci il 

tarixlı 5 saylı Protokolun qərarı ilə Bankın 

səhmdarları arasında dəyişiklik aparılır və yenidən 

Milli Bankda qeydiyyatdan keçmək məqsədi ilə 

30.10.1992-ci il tarixdə MB-a müraciət olunur. 

23 Noyabr 1992-ci il tarixdə “Günay” SKB Milli 

Bankda bankların qeydiyyat kitabında 23 Nömrə ilə 

qeydiyyata alınmışdır. 1993-cü ilin 15 yanvar 

tarixində Banka xarici valyutada əməliyyatların 

aparılması üçün 5 saylı Lisenziya verilmişdir. 

Bundan başqa Bank 23 sentyabr 1993-cü il tarixdə 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyində 

Səhmdar cəmiyyətlərin və məhdud məsuliyyətli 

cəmiyyətlərin Vahid reyestrinə 114-cü nömrə ilə 

daxil edilmişdir.  

 

 

2.1.4 emitentin hesabat ili ərzində yaranmış və ləğv 

edilmiş filialları və nümayəndəliklərinin adı, 

olduqları yer və qeydiyyatları haqqında 

məlumatlar; 

Hesabat ili ərzində təsis edilmiş filiallar  və şöbələr: 

1.  
 

2.   
 

Filial və şöbələr bankın təsdiq etdiyi Əsasnaməyə 

uyğun fəaliyyət göstərir və sərbəst Nizamnamə 

kapitalına malik deyildir.  

 

2.1.5. Emitentin hesabat ili ərzində yaranmış və 

ləğv edilmiş hər bir törəmə cəmiyyətinin adı, 

təşkilati-hüquq forması, hüquqi ünvanı, qeydiyyatı 

haqqında məlumatlar, nizamnamə kapitalında 

emitentin payı, yaxud cəmiyyətin emitentin törəmə 

cəmiyyəti hesab olunması üçün əsas olan 

müqavilənin bağlanma tarixi və qüvvədə olma 

müddəti; 

 

 

 

                                Yoxdur 

2.1.6 emitent şirkətlər qrupunun bir hissəsi olduğu 

təqdirdə qrupun adı 

Emitent heç bir şirkətlər qrupunun hissəsi deyil 

2.1.7. emitentin məşğul olduğu fəaliyyət 

istiqamətləri; 

Qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada bank 

fəaliyyətini həyata keçirir  



2.1.8. emitent lisenziya və ya icazəyə malik 

olduqda, onlar üzrə  fəaliyyət növləri və qüvvədə 

olma müddətləri; 

Hal-hazırda Bank Azərbaycan Respublikası Milli 

Bankı tərəfindən 23 noyabr 1992-cı il tarixdə 

verilmiş 23 saylı ümumi bank və 15 yanvar 1993-cı 

il tarixdə verilmiş 5 saylı хarici valyuta 

əməliyyatlarının aparılması üçün birləşmiş vahid 

lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir. Bu Lisenziya 

22.08.2002-ci il tarixdə elektron ödəniş vasitələri ilə 

(Lokal plastik kartlarla) əməliyyatların aparılması 

üzrə icazə, 03.03.2003-ci il tarixdə isə “Bank 

Qarantiyası” vermək icazələri əlavə olunmuşdur.  

Bütün lisenziyalar müddətsiz verilib.  

 

2.1.9. emitentin təklif etdiyi məhsullar və 

xidmətlər; 

Ötən dövr ərzində Emiten korporativ və fiziki şəxs 

olan müştərilər üçün xidmətlər çeşidini 

genişləndirmişdir. Müştərilərimizin uzunmüddətli 

maraqlarının qorunması Emitentin ilkin məqsədiləri 

sırasındadır.  

Emitentin fəaliyyətinin bütün istiqamətləri, o 

cümlədən müştərilərlə qarşılıqlı münasibətlərin 

müasir idarəetmə sisteminin tətbiqi üzrə bir sıra 

təşəbbüslər həyata keçirilməkdədir. 

Emitent korporativ biznesinin təkmilləşdirilməsi, 

satış və kreditləşmə prosedurlarının 

modernləşdirilməsi, xidmət keyfiyyətinin daha da 

yaxşılaşdırılması üzrə işlər aparmaqdadır. 

Emitentin pərakəndə satış xidmətləri də mövcud 

yüksək tələblər səviyyəsində qurulmaqdadır. 

Emitent öz müştərilərinə aşağıdakı məhsullar təklif 

edir: 

Fərdi müştərilər: 

• Cari hesablar 

• Kassa əməliyyatları 

• Mübadilə əməliyyatları 

• Mütəmadi köçürmələr 

• Əmanətlər 

• Kreditlər 

• Ödəniş kartlarının emissiyası və ekvayrinqi 

(VISA, MasterCard) 

• Köçürmələr -hesabdan köçürmələr və təcili 

köçürmələr (WesternUnion, Zolotoye Korona, 

Contact, Xəzri) 

• Depozit seyfləri 

Korporativ müştərilər: 

• Cari hesablar 

• Kassa əməliyyatları 

• Mübadilə əməliyyatları 

• Əmanətlər 

• Kreditlər 

• Ödəniş kartları 

• Köçürmələr 

• Depozit seyfləri 

• Sənədli əməliyyatlar 

• Kartların ödənişə qəbulu və elektron ticarət 

2017-ci il ərzində filial, şöbə və bankomatlardan 

ibarət xidmət şəbəkəsi genişlənmişdir. Emitentin 7 

filialı, 7 şöbə, 7 ATM və 46 pos-terminal ilə  xidmət 

göstərir. 



2.1.10. emitentin işçilərinin sayı və onun rüblük 

dinamikası; 

30.06.2018-ci il tarixinə - 247 nəfər 

2.1.11. emitentin idarəetmə orqanları haqqında 

məlumat: direktorlar şurası (müşahidə şurası) 

(olduqda), icra orqanı, audit komitəsi (olduqda), 

onların üzvlərinin adı, soyadı, atasının adı; 

Emitentin idarəetmə orqanları Səhmdarların 

Ümumi Yığıncağından, Müşahidə Şurasından, 

İdarə Heyətindən və Audit Komitəsindən ibarətdir. 

Müşahidə şurası 

Məmmədov Mahmud Nadir oğlu- Müşahidə 

Şurasının Sədri 

Ağayev Emin Nadir oğlu-Müşahidə Şurasının üzvü 

Nağıyeva Leyla Abuzərovna-Müşahidə Şurasının 

üzvü  

İdarə Heyəti 

Əhmədov Zaur Kamil oğlu-İdarə Heyətinin Sədri 

vəzifəsini icra edən  

Axundov Teymur Rafaeloviç- İdarə Heyətinin Sədr 

müavini 

Abdullayev Eldar Faiq oğlu- İdarə Heyətinin Sədr 

müavini 

Ağayeva Fəridə Arif qızı- İdarə Heyətinin Sədr 

müavini 

Audit Komitəsi 

Mehdiyeva Esmira Məmməd qızı- Audit 

Komitəsinin Sədri 

Rəcəbov Vüqar Oktay oğlu-Audit Komitəsinin 

üzvü 

Ömərov Firudin Cəmaləddin oğlu- Audit 

Komitəsinin üzvü 
 

2.1.12 emitentin fiziki v hüquqi şəxs olan 

səhmdarlarının (payçılarının) ayrı-ayrılıqda sayı; 

9 fiziki  şəxs adi səhm sahibi 

2.1.13 emitentin nizamnamə kapitalında beş faizi 

və daha artıq həcmdə səsli səhmlərə (paylara) 

malik olan şəxslər (fiziki şəxsin soyadı, adı, 

atasının adı; hüquqi şəxsin adı, olduğu yer və 

VÖEN-i), onların hər birinə məxsus səhmlərin sayı 

(səhmlərin hər növü üzrə ayrı-ayrılıqda göstərilir) 

və emitentin nizamnamə kapitalında payı; 

Məmmədov Mahmud Nadir oğlu 689600 ədəd adlı, 

sənədsiz adi səhm, nizamnamə kapitalında payı -

50.8142% 

Şirinova Yeganə Məmməd qızı 528500 ədəd adlı, 

sənədsiz adi səhm, nizamnamə kapitalında payı -

38.9433% 

 

2.1.14 emitentin nizamnamə kapitalında payı beş 

faizdən az olmayan hüquqi şəxslər (hüquqi şəxsin 

adı, olduğu yer, VÖEN-i, nizamnamə kapitalında 

emitentin payı); 

 

 

                                Yoxdur 

 

2.1.15. emitentin səhmdarlarının (payçılarının) hesabat ili ərzində keçirilmiş yığıncaqları barədə məlumat: 

2.1.15.1. yığıncağın keçirilmə tarixi və yeri 

(ünvanı): 

1. 

 

2.  

 

2.1.15.2 ümumi yığıncaqda qəbul edilmiş qərarlar;  

2.1.16.emitentin dövriyyədə olan investisiya 

qiymətli kağızlarının buraxılışları haqqında 

məlumat (investisiya qiymətli kağızların hər 

buraxılışı ayrı-ayrılıqda göstərilir): 

 

                        Yoxdur 

 

2.1.16.1. investisiya qiymətli kağızın növü və 

forması; 

Adi səhm, sənədsiz adlı 

 

 



2.1.16.2 investisiya qiymətli kağızların dövlət 

qeydiyyat nömrəsi və qeydiyyat tarixi; 

1357100 ədəd istiqrazın dövlət qeydiyyat nömrəsi 

AZ1003000168, dövlət qeydiyyat tarixi 8 dekabr 

2015-ci il 

2.1.16.3 investisiya qiymətli kağızların miqdarı və 

nominal dəyəri; 

Səhmlərin sayı 1357100 ədəd     

Səhmlərin nominal dəyəri 47.83 (qırx yeddi manat 

səksən üç qəpik) 

 

2.1.16.4.investisiya qiymətli kağızlar buraxılışının 

məcmu nominal dəyəri; 

Səhmlərin məcmu nominal dəyəri  64910093 

(altmış dörd milyon doqquz yüz on min doxsan üç) 

manat 

2.1.16.5. hesabat ili ərzində emitent tərəfindən 

səhmlər üzrə ödənilmiş dividentlər haqqında 

məlumat (hesabat ilində səhmlərin hər növü üzrə 

ödənilmiş dividentlərin məbləği göstərilir); 

Son 5 maliyyə ili ərzində divident ödənilməmişdir 

2.1.16.6 faizli istiqrazlar buraxılışı haqqında 

məlumatda istiqrazlar 

üzrə gəlirliyinin illik faiz dərəcəsi; 

yoxdur 

2.1.16.7 investisiya qiymətli kağızların 

yerləşdirildiyi və ya tədavüldə olduğu fond 

birjasının adı və olduğu yer (olduqda): 

Tam adı: "Bakı Fond Birjası” Qapalı Səhmdar 

Cəmiyyəti Qısaldılmış adı: “BFB” QSC  

VÖEN-i: 1700262271 

Hüquqi ünvanı: AZ1025. Bakı şəhəri, Babək 

prospekti, Ə.Quliyev 11/13 Olduğu yer: AZI025. 

Bakı şəhəri, Babək prospekti, Ə.Quliyev 11/13 

2.1.17.emitent tərəfindən bağlanmış xüsusi 

əhəmiyyətli əqidələr barədə məlumatlar: 

yoxdur 

2.1.17.1.əqdin məbləği; ----------- 

2.1.17.2. hesabat tarixinə əqdin ödənilməmiş 

hissəsi; 

----------- 

2.1.18. emitent tərəfindən aidiyyəti şəxslərlə 

bağlanılmış əqdlər barədə məlumatlar: 

yoxdur 

2.1.18.1. bağlanılmış əqdin mahiyyəti, tarixi və 

məbləği; 

----------- 

2.1.18.2. aidiyyəti şəxs barədə məlumat və 

emitentlə aidiyyət əlaqəsi. 

----------- 

2.1.19. illik hesabatın təsdiq edildiyi ümumi 

yığıncağın tarixi 

Səhmdarların  Ümumi Yığıncağının  Protokolu 

2.1.20. illik hesabatın açıqlanma mənbəyi haqqında 

məlumat 

Bankının rəsmi saytı (www.gunaybank.com) və 

kütləvi informasiya vasitələri 

 
          

CƏDVƏL A 1 - MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏR HAQQINDA HESABAT     

    (min manatla)     

Mənfəət və zərər maddələri İlin əvvəlindən 

hesabat 

tarixinədək, 

hesabat tarixi də 

daxil olmaqla 

    

1 2     

1. Faiz və gəlirlərin bu qəbildən olan 

növləri, cəmi 

1                4 303.18        

a) Kreditlər üzrə faizlər, cəmi 1a                  3 742.30        

a1) Mədən çıxarma sənayesi 1a1                       10.11        

a1.1) Xam neft, təbii qaz, daş kömür və 

digər yanacaq növlərinin hasilatı 

1a1_1                       10.11        

a1.2) Metal filizlərinin hasilatı 1a1_2       



a1.3) Mədənçıxarma sənayəsinin digər 
sahələri (karxana və s)  

1a1_3       

a2) Emal sənayesi, cəmi 1a2                         6.71        

a2.1) İçki və tütün də daxil olmaqla 

qida məhsullarının istehsalı 

1a2_1                         6.71        

a2.2) Toxuculuq və tikiş sənayesi 1a2_2       

a2.3) Dəri emalı, dəridən məmulatlar və 

ayaqqabı istehsalı 

1a2_3       

a2.4) Mebel, ağac məmulatlarının 

(pəncərə, qapı və s) istehsalı 

1a2_4       

a2.5) Sellüloz- kağız istehsalı və 

poliqrafiya fəaliyyəti 

1a2_5       

a2.6) Neft məhsullarının istehsalı 1a2_6       

a2.7) Kimya sənayesi 1a2_7       

a2.8) Rezin və plastmas məmulatların 
istehsalı 

1a2_8       

a2.9) Digər qeyri - metal mineral 

məhsulların istehsalı 

1a2_9       

a2.10) Metallurgiya sənayesi və hazır 
metal məmulatlarının istehsalı 

1a2_10       

a2.11) Maşın və avadanlıqların istehsalı 1a2_11       

a2.12) Elektrik maşınları və elektrik 

avadanlıqlarının istehsalı 

1a2_12       

a2.13) Nəqliyyat vasitələri və 

avadanlıqlarının istehsalı 

1a2_13       

a2.14) Emal sənayesinin digər sahələri 1a2_14       

a3) Elektrik enerjisi və Qazın istehsalı  1a3       

a4) Sənayenin digər sahələri 1a4       

a5) Kənd təsərrüfatı, cəmi 1a5                     203.63        

a5.1) Kənd təsərrüfatı, ovçuluq və bu 

sahədə xidmətlərin göstərilməsi 

1a5_1                     168.26        

a5.2) Meşə təsərrüfatı və bu sahədə 
xidmətlərin göstərilməsi 

1a5_2       

a5.3) Balıqçılıq, balıq təsərrüfatı və 

bununla əlaqədar xidmətlər 

1a5_3       

a5.4) Digərləri 1a5_4                       35.37        

a6) Tikinti sahəsi, cəmi 1a6                  2 775.04        

a6.1) Yaşayış sahələrin tikintisi 1a6_1                  2 755.88        

a6.2) Qeyri-yaşayış sahələrin tikintisi 1a6_2                       17.68        

a6.3) Yol, körpü tikintisi 1a6_3       

a6.4) Digər tikintilər 1a6_4                         1.48        

a7) Nəqliyyat, cəmi 1a7                            -          

a7.1) Quru yol nəqliyyatlarının 
fəaliyyəti 

1a7_1       

a7.2) Su nəqliyyatının fəaliyyəti 1a7_2       

a7.3) Hava nəqliyyatı fəaliyyəti 1a7_3       

a7.4) Köməkçi və əlavə nəqliyyat 

fəaliyyəti 

1a7_4       

a7.5) Digərləri 1a7_5       

a8)  İnformasiya və Rabitə 1a8       

a9) Ticarət sahəsinə kredit, cəmi 1a9                       63.49        

a9.1) Tikinti materialları və santexnika 

malları üzrə ixtisaslaşan   

1a9_1                       33.14        

a9.2) Avtomobil ticarəti üzrə 

ixtisaslaşan 

1a9_2       

a9.3) Elektrotexnika və məişət texnikası 

üzrə ixtisaslaşan 

1a9_3       

a9.4) Yeyinti, geyim və gündəlik məişət 

malları üzrə ixtisaslaşan 

1a9_4       

a9.5) Digərləri 1a9_5                       30.35        

a10) Digər qeyri-istehsal və xidmət 

sahələri  

1a10       



a11) İctimai Təşkilatlara 1a11       

a12) Mərkəzi  idarəetmə orqanlarına və 

bələdiyyələrə verilmiş kreditlər 

1a12       

a13) Şəxsi, ailəvi və sair məqsədlər 

üçün fiziki şəxslərə kreditlər, cəmi  

1a13                     683.33        

a13.1) Yaşayış sahəsinin alınmasına  1a13_1                     385.75        

a13.2) Yaşayış sahəsinin tikintisi və 

təmirinə  

1a13_2                       68.67        

a13.3) Avtomobil alınmasına 1a13_3                         0.17        

a13.4) Məişət avadanlıqlarının 
alınmasına 

1a13_4                         8.02        

a13.5) Kredit kartları 1a13_5                         3.23        

a13.6) Digər 1a13_6                     217.49        

a14) Digər kreditlər 1a14       

b) banklara 7 gündən çox olan müddətə 
verilmiş kreditlər 

1b       

c) digər maliyyə institutlarına kreditlər 1c                       92.85        

d) banklararası bazarın qısamüddətli 

maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil 

olmaqla, 7 günədək olan kreditlər) 

1d       

e) banklarda depozitlər 1e                     468.03        

f) digər maliyyə institutlarında 
depozitlər (banklardan başqa) 

1f       

g) REPO/əks REPO əməliyyatları üzrə 1g       

h) ödəniş müddətinədək saxlanılan 

qiymətli kağızlar üzrə  

1h       

i) ticarət qiymətli kağızları üzrə  1i       

j) faizli nostro hesablar üzrə 1j       

k) digər faiz gəliri növləri 1k       

2. Faizlər və onlara bağlı xərclər, 

cəmi 

2                2 112.53        

a) depozitlər üzrə faizlər, cəmi 2a                  1 053.86        

a1) fiziki şəxslərin tələbli depozitlər 2a1       

a2) hüquqi şəxslərin tələbli depozitlər 

(bütün cari və çek hesabları daxil 
olmaqla) 

2a2       

a3) fiziki şəxslərin müddətli depozitləri 2a3                  1 053.86        

a4) hüquqi şəxslərin müddətli 

depozitləri 

2a4       

b) AMB-nin kreditləri 2b                     113.50        

c) banklararası bazarın qısamüddətli 

maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil 
olmaqla, 7 günədək olan kreditlər) 

2c       

d) banklardan 7 gündən çox olan 

müddətə alınmış kreditlər  

2d                     102.38        

e) beynəlxalq maliyyə institutlarından 
alınan borclar daxil olmaqla digər 

maliyyə institutlarının kreditləri 

2e       

f) bankların depozitləri  2f                     292.45        

g) digər maliyyə institutlarının 

depozitləri 

2g                     389.12        

h) faizli loro hesablar üzrə 2h       

i) REPO/əks REPO əməliyyatları üzrə 2i       

j) mərkəzi idarəetmə orqanlarının 
depozitləri və kreditləri 

2j       

k) bələdiyyələrin depozitləri və 

kreditləri 

2k       

l) bank tərəfindən alınmış ipoteka 
kreditləri 

2l                     161.23        

m) bank tərəfindən buraxılmış 

subordinasiyalı və sair bu qəbildən olan 

borc öhdəlikləri 

2m       

n) faizlərlə bağlı digər xərclər 2n       



3. Xalis faiz gəliri (zərəri) (sətir 1 çıx 

sətir 2) 

3                2 190.65        

4. Qeyri-faiz gəlirləri, cəmi 4                4 830.96        

a) hesabların aparılması üzrə 

xidmətlərdən komisyon gəliri 

4a                  1 465.78        

b) məzənnə dəyişməsi daxil olmaqla, 
valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir 

(itki), cəmi 

4b                  3 038.98        

b1) xarici valyuta ticarəti üzrə gəlirlər 

(itkilər) 

4b1                  3 674.43        

b2) xarici valyutada olan aktiv və 

passivlərin yenidən qiymətləndirilməsi 

uzrə gəlirlər (itkilər) 

4b2 -                  635.45        

c) digər xidmət növlərindən komisyon 
gəliri 

4c                     325.71        

d) qiymətli kağızların satışı üzrə gəlir 

(zərər)  

4d       

e) təsərrüfat cəmiyyətlərdə iştirakdan və 
realizə edilən qiymətli kağızlara 

investisiyalardan gəlir, cəmi 

4e                            -          

e1) icmallaşmamış törəmə təsərrüfat 
cəmiyyətlərində  (50%+1 səs hüququ 

verən səhm və ya başqa formada 

törəməsidirsə) iştirakdan gəlir  

4e1       

e2) icmallaşmamış digər təsərrüfat 
cəmiyyətlərində (50%-dən az) 

iştirakdan gəlir 

4e2       

f) qiymətli kağızların yenidən 
qiymətləndirilməsi üzrə gəlirlər (zərər) 

4f       

g) digər qeyri-faiz gəlir növləri 4g                         0.50        

5. Qeyri-faiz xərcləri, cəmi 5                3 105.50        

a) əmək haqqı və digər kompensasiya 

növləri, cəmi 

5a                  1 219.00        

a1) əmək haqqı 5a1                     943.28        

a2) mükafatlar 5a2                       32.80        

a3) kompensasiya və müavinətlərin 

digər növləri 

5a3                       31.24        

a4) sosial təminat xərcləri 5a4                     206.96        

a5) məşğulluq fonduna ayırmalar  5a5                         4.72        

b) bank fəaliyyətində istifadə olunan 

əsas vəsaitlərlə bağlı xərclər, cəmi 

5b                  1 062.83        

b1) icarə haqları  5b1                     275.68        

b2) köhnəlmə (amortizasiya) 5b2                     544.97        

b3) əsas vəsaitlərin saxlanması üçün 

maddi-texniki təminat xərcləri  

5b3                       17.58        

b4) əsas vəsaitlərlə bağlı sair xərclər 5b4                     224.60        

c) göstərlimiş xidmətlər üzrə haqq və 
komissiya xərcləri 

5c                     431.43        

d) digər qeyri-faiz xərclərinin sair 

növləri 

5d                     392.24        

6. Əməliyyat mənfəəti (zərəri) (sətir 3 

üstəgəl sətir 4 çıx sətir 5) 

6                3 916.11        

7.Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin 

ödənilməsi üçün xüsusi ehtiyatın 
yaradılmasına ayırmalar (xərclər), cəmi 

7                  3 299.51        

a) kredit və depozit itkiləri üzrə ehtiyata 

ayırmalar 

7a -               1 242.72        

b) investisiya və qiymətli kağızlar üzrə 
ehtiyata ayırmalar 

7b       

c) bank işində istifadə olunmayan əsas 

vəsaitlər üzrə ehtiyata ayırmalar 

7c       

d) digər aktivlər üzrə ehtiyata ayırmalar 7d                  4 500.00        

e) balansdankənar aktivlər üzrə ehtiyata 
ayirmalar 

7e                       42.23        

8. Vergilər və bank fəaliyyəti ilə bağlı 

gözlənilməz xərclər ödənilənədək 

mənfəət (zərər) (sətir 6 çıx sətir 7) 

8                     616.60        

9. Gözlənilməz fəaliyyət növlərindən 

və əvvəlki dövr üçün uçotdakı 

dəyişikliklərdən gəlir (xırc), cəmi 

9                            -          



a) daşınmaz əmlakın satışından gəlir 
(xərc) 

9a       

b) sair gəlir (xərc) 9b       

10. Vergilər ödənilənədək mənfəət 

(zərər) (sətir 8 üstəgəl (çıx) sətir 9) 

10                     616.60        

11. Mənfəətdən vergilər 11       

12. Xalis mənfəət (zərər) (sətir 10 çıx 

sətir 11) 

12                   616.60        

13.Elan olunmuş dividendlər, məbləğ 13       

          

СƏDVƏL A 3 - BALANS HESABATI   

A. AKTİVLƏR   

          

(min manatla)   

Aktivlərin   maddələri Cəmi Xarici valyutada 

(2-ci sütundan) 

  

1 2 3   

1. Nağd vəsaitlər (banknotlar və 

sikkələr, yolda, bankomatlarda və 

mübadilə şöbələrində olan nağd 
vəsaitlər daxil olmaqla), cəmi 

A1 19683.59 7450.19   

2. Mərkəzi Bankda müxbir hesab, cəmi A2 3090.47 78.42   

a) o cümlədən, Məcburi ehtiyat tələbi A2a 756.52 505.86   

3. "Nostro" hesabları (başqa 

banklardakı müxbir hesabları), cəmi  

A3 811.36 811.36   

        a) Rezident banklar A3a 180.93 180.93   

        b) Qeyri-rezident banklar A3b 630.44 630.44   

4. Banklararası bazarın qısamüddətli 

maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil 

olmaqla, 7 günədək olan kreditlər), 
cəmi 

A4 0.00 0.00   

        a) Rezident banklar A4a 0.00 0.00   

        b) Qeyri-rezident banklar A4b 0.00 0.00   

5. Banklar da daxil olmaqla, maliyyə 

institutlarındakı depozitlər, cəmi  

A5 1317.50 1317.50   

5.1.Banklardakı depozitlər ( 3-cü və 4-

cü sətirlər istisna edilməklə), cəmi  

A5_1 1317.50 1317.50   

a) Rezident banklar A5_1a 8.50 8.50   

b) Qeyri-rezident banklar A5_1b 1309.00 1309.00   

5.2 Digər maliyyə institutlarında 
depozitlər, cəmi 

A5_2 0.00 0.00   

a) Rezident maliyyə institutlarında A5_2a 0.00 0.00   

b) Qeyri-rezident maliyyə 

institutlarında 

A5_2b 0.00 0.00   

6. Əks REPO əməliyyatları üzrə  A6 0.00 0.00   

7. Qiymətli kağızlar, cəmi  A7 0.00 0.00   

a) ödəniş müddətinədək saxlanılan A7a 0.00 0.00   

b) ticarət üçün alınmış qiymətli kağızlar A7b 0.00 0.00   

8. Banklara kreditlər (5-ci sətir üzrə 
banklararası qısamüddətli maliyyə 

alətləri istisna olmaqla), cəmi 

A8 0.00 0.00   

a) Rezident banklara A8a 0.00 0.00   

b) Qeyri-rezident banklara A8b 0.00 0.00   

8.1 Banklara xalis kreditlər, cəmi A8_1 0.00 0.00   

9. Digər maliyyə institutlarına kreditlər, 

cəmi 

A9 2932.28 0.00   

a) Rezident maliyyə institutlarına A9a 2932.28 0.00   



b) Qeyri-rezident maliyyə institutlarına A9b 0.00 0.00   

9.1 Digər maliyyə institutlarına xalis 

kreditlər, cəmi 
A9_1 2932.28 0.00   

10. Müştərilərə verilən kreditlər A10 147734.38 24652.78   

10.1 (çıx) Kreditlər üzrə mümkün 

zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli 

ehtiyat 

A10_1 24517.58 8786.40   

10.2 Xalis kreditlər (sətir 10 çıx sətir 
10.1) 

A10_2 123216.80 15866.37   

11. Könəlmə çıxılmaqla bank işində 

istifadə olunan əsas vəsaitlər, cəmi 

A11 12922.72 XXX   

a) torpaq  A11a   XXX   

b) binalar A11b 13559.00 XXX   

c) tikilməkdə olan daşınmaz əmlak A11c   XXX   

d) avadanlıq, mebel, daşınar əmlak və 

sair 

A11d 868.93 XXX   

e) hesablanmış köhnəlmə A11e 1505.21 XXX   

12. Bank işində istifadə olunmayan 
daşınmaz əmlak (ehtiyatlar çıxılmaqla), 

cəmi  

A12 13500.00 XXX   

a) bank tərəfindən vaxtı keçmiş 

ödəmələrə görə götürülən daşınmaz 
əmlak 

A12a 13500.00 XXX   

b) bankın və onun struktur bölmələri 

tərəfindən əvvəllər istifadə edilən əsas 
vəsaitlər də daxil olmaqla, sair 

daşınmaz əmlak 

A12b 0.00 XXX   

13. İcmallaşmamış törəmə təsərrüfat 

cəmiyyətlərdə iştirak (50%+1 səs 
hüququ verən səhm və ya başqa 

formada törəməsidirsə), cəmi 

A13 100.00 0.00   

a) banklara A13a 0.00 0.00   

b) digər maliyyə institutlarına A13b 100.00 0.00   

c) digər təsərrüfat cəmiyyətlərinə A13c 0.00 0.00   

14. Digər təsərrüfat cəmiyyətlərində 

iştirak (50%-dən az), cəmi 

A14 0.00 0.00   

a) banklara A14a 0.00 0.00   

b) digər maliyyə institutlarına A14b 0.00 0.00   

c) digər təsərrüfat cəmiyyətlərinə A14c 0.00 0.00   

15. Amortizasiya çıxılmaqla qeyri-

maddi aktivlər 

A15 51.74 0.00   

16. Balansdankənar aktivlər uzrə 
mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün 

məqsədli ehtiyat 

A16 0.00 0.00   

17. Digər aktivlər (məqsədli ehtiyatlar 
çıxılmaqla) 

A17 4069.29 944.61   

18. Cəmi aktivlər A18 181695.76 26468.45   

            

            

 B. ÖHDƏLİKLƏR                                                               

(min manatla)     

Öhdəliklərin maddələri Cəmi Xarici valyutada 

(2-ci sütundan) 

    

1 2 3     

1. Depozitlər (banklar və digər maliyyə 

institutları istisna olmaqla), cəmi 

B1                86 898.76             40 148.27        

a)  Fiziki şəxslərin tələbli depozitləri, 

cəmi 

B1a                  3 381.49               2 107.71        

a1) faizsiz tələbli depozitlər B1a1                  3 381.49               2 107.71        

a2) faizli tələbli depozitlər B1a2         

b) Hüquqi şəxslərin tələbli depozitləri 

(qeyri-bank maliyyə institutlarının cari 

hesabları da daxil olmaqla), cəmi 

B1b                19 305.24               4 811.27        



b1) faizsiz tələbli depozitlər B1b1                19 305.24               4 811.27        

b2) faizli tələbli depozitlər  B1b2         

c) Fiziki və hüquqi şəxslərin müddətli 

depozitləri, cəmi 

B1c                64 212.03             33 229.29        

        c1) fiziki şəxslərin müddətli 

depozitləri 

B1c1                64 212.03             33 229.29        

        c2) hüquqi şəxslərin müddətli 

depozitləri 

B1c2         

2. Mərkəzi Bankın banka qarşı tələbləri, 

cəmi 

B2                  6 100.00                         -          

a) auksion əsasında B2a         

b) overdraft B2b         

c) təminatlı kreditlər (lombard) B2c         

d) digər B2d                  6 100.00                         -          

3. Digər bankların tələbləri (“Loro" 

hesabları), cəmi  

B3                            -                           -          

a) Rezident banklar B3a         

b) Qeyri-rezident banklar B3b         

4. REPO əməliyyatları  üzrə B4         

5. Banklararası bazarın qısamüddətli 

maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil 
olmaqla, 7 günədək olan kreditlər), 

cəmi 

B5                            -                           -          

        a) Rezident banklar B5a         

        b) Qeyri-rezident banklar B5b         

6. Bankların və digər maliyyə 

institutların (3-cü və 5-ci sətirlər istisna 

edilməklə) depozitləri, cəmi 

B6                  5 209.25               4 301.00        

6.1  Bankların depozitləri, cəmi B6_1                            -                           -          

a) Rezident banklar B6_1a         

b) Qeyri-rezident banklar B6_1b         

6.2 Banklar istisna olmaqla, digər 

maliyyə institutlarının depozitləri, cəmi 

B6_2                  5 209.25               4 301.00        

a) Rezident maliyyə institutları B6_2a                  5 209.25               4 301.00        

b) Qeyri-rezident maliyyə institutları B6_2b         

7. Bankların kreditləri (7 gündən artıq 

olan müddətə), cəmi 

B7                            -                           -          

7.1 Rezident banklar, cəmi B7_1                            -                           -          

a) təminatlı B7_1a         

b) təminatsız B7_1b         

7.2 Qeyri-rezident banklar, cəmi B7_2                            -                           -          

a) təminatlı B7_2a         

b) təminatsız B7_2b         

8. Banklar istisna olmaqla, digər 

maliyyə institutlarının kreditləri, cəmi 

B8                20 292.03                         -          

a) Rezident maliyyə institutlarından 
alınmış 

B8a                20 292.03                         -          

b) Qeyri-rezident maliyyə 

institutlarından alınmış 

B8b         

c) Beynəlxalq təşkilatlarından alınmış B8c         

9. Mərkəzi idarəetmə orqanlarının 

depozitləri və kreditləri 

B9         

10. Bələdiyyələrin depozitləri və 
kreditləri 

B10         

11. Bankın öz ehtiyacları üçün aldığı 

ipoteka kreditləri 

B11         

12. Bank tərəfindən buraxılmış qiymətli 
kağızlar 

B12         

13. Digər passivlər B13                  2 470.67                  512.34        

14. Cəmi öhdəliklər B14           120 970.71          44 961.60        

            

C. KAPİTAL                                                                    

       ( min manatla)     



C. KAPİTAL    Cəmi Xarici valyutada 

(2-ci sütundan) 

    

1   2 3     

15. Xüsusi kapital, cəmi C15                59 594.68     X      

a) dövriyyəyə buraxılmış adi səhmlər C15a                64 910.09     X      

b) dövriyyəyə buraxılmış müddətsiz 
imtiyazlı səhmlər  

C15b                            -       X      

c) adi və imtiyazlı səhmlərin nominal və 

bazar qiymətləri arasındakı fərq 

C15c                            -       X      

d) bölüşdürülməmiş xalis mənfəət 
(zərər), cəmi 

C15d -               5 315.42     X      

d1) əvvəlki illərin xalis mənfəəti 

(zərəri) 

C15d1 -               5 932.01     X      

d2) cari ilin xalis mənfəəti (zərəri) C15d2                     616.60     X      

d3) kapital ehtiyatları C15d3                            -       X      

16. Ümumi ehtiyatlar, cəmi C16                  1 130.37     X      

a) kreditlərdən, lizinqlərdən və 

banklararası  tələblər üzrə mümkün 
zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar 

C16a                     799.54     X      

b) digər aktivlərdən olan mümkün 

zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar 

C16b                     331.00     X      

c) əsas vəsaitlərin yenidən 
qiymətləndirilməsi 

C16c                            -       X      

d) digər ümumi ehtiyatlar C16d -                      0.17     X      

17. Cəmi kapital C17             60 725.05     X      

18. Cəmi öhdəliklər və kapital C18           181 695.76          44 961.60        

CƏDVƏL A 2 - KAPİTAL DƏYİŞMƏLƏRİ 

          (min manatla) 

Kapital Dəyişmələri   İlin əvvəlinə qalıq Mərkəzi Banka 

göndərilmiş  

dəqiqləşdirilmiş 

kumulyativ 

düzəlişlər 

Müddət ərzində 

dəyişikliklər 

Müddətin sonuna 

qalıq 

1 2 3 4 5 6 

1. Adi Səhmlər 1                64 910.09                   -               64 910.09    

2. Müddətsiz İmtiyazlı Səhmlər 2                            -      

3. Geriyə alınmış adi səhmlər  3                            -      

4. Geriyə alınmış müddətsiz imtiyazlı 

səhmlər 

4                            -      

5. Adi səhmlərin nominal və bazar 
qiymətləri arasındakı fərq 

5                            -      

6. Müddətsiz İmtiyazlı səhmlərin 

nominal və bazar qiymətləri arasındakı 

fərq 

6                            -      

7. Dividendlər 7  X   X               -                           -      

a) ödənilmiş adi səhmlər üzrə elan 
olunmuş dividendlər 

7a  X   X                         -      

b) ödənilmiş müddətsiz imtiyazlı 

səhmlər üzrə elan olunmuş dividendlər 

7b  X   X                         -      

8. Bölüşdürülməmiş xalis mənfəət 
(zərər) 

8 -               5 932.01                         -                   -      -         5 932.01    

a) Əvvəlki illərin xalis mənfəəti (zərəri) 8a -               5 932.01                   -      -         5 932.01    

b) Cari ilin xalis mənfəət (zərəri) 8b  X   X               -                           -      

c) Kapital ehtiyatları 8c                            -      

9. Ümumi ehtiyatlar 9                  1 300.15                         -      -    169.78               1 130.37    

a) kreditlərdən və banklararası  tələblər 
üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi 

üçün adi ehtiyatlar 

9a                  1 071.06      -    271.52                  799.54    

b) digər aktivlərdən olan mümkün 

zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar 

9b                     229.10           101.90                  331.00    



c) əsas vəsaitlərin yenidən 
qiymətləndirilməsi 

9c                            -      

d) digər ümumi ehtiyatlar 9d                            -                           -      -        0.17    -                0.17    

10. Cəmi kapital 10                60 278.23                         -        446.82    60 725.05 

         

CƏDVƏL A 16     

RİSK DƏRƏCƏSİ ÜZRƏ ÖLÇÜLMUŞ AKTİVLƏRDƏN ASILI OLAN KAPİTALIN ADEKVATLIQ 

STANDARTLARININ (ƏMSALLARININ) HESABLANMASI 

  

   (min manatla)   

A. KAPİTAL VƏSAİTLƏRİ 0   

1 2   

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

az olmamalıdır) 
A1          58 978.08      

a) Adi səhmlər (tam ödənilmiş paylar) A1a          64 910.09      

b) Qeyri-kumulyativ müddətsiz imtiyazlı səhmlər A1b     

c) Səhmlərin emissiyasından əmələ gələn  əlavə vəsait  A1c     

d)   Bölüşdürülməmiş xalis mənfəət (zərər), cəmi   A1d -         5 932.01      

d1) əvvəlki illərin mənfəəti (zərəri) A1d1 -         5 932.01      

d2) (çıx) cari ilin zərəri A1d2                      -        

d3) kapital ehtiyatları (fondları) A1d3                      -        

e) Digər   A1e     

2. I dərəcəli kapitaldan  tutulmalar A2                 51.74      

a) Qeyri-maddi aktivlər A2a                 51.74      

b) Təxirə salınmış vergi aktivləri A2b     

3. Tutulmalardan  sonra I dərəcəli kapitalı (I—2) A3          58 926.34      

4. II dərəcəli  kapital (I dərəcəli  kapitalın  məbləğindən çox 
olmamalıdır) 

A4            1 747.14      

a) Cari ilin mənfəəti A4a               616.60      

b) Ümumi ehtiyatlar (aktivlər üzrə yaradılmış adi ehtiyatlardan 

çox olmamaqla) 

A4b            1 130.54      

c)  Kapitalın digər komponentləri A4c                      -        

c1) kumulyativ müddətsiz imtiyazlı səhmlər A4c1     

c2) subordinasiya borc öhdəlikləri  A4c2     

    d) Digər vəsaitlər A4d     

5. Məcmu kapital (3+4) A5          60 673.47      

6. Məcmu kapitaldan tutulmalar : A6               100.00      

a)   Birləşməmiş (konsolidasiya olunmamış) törəmə banka və 
digər maliyyə idarələrinin kapitalına və bütün qeyri-bank 

müəssisələrinə kapital investisiyaları, o cümlədən qarşılıqlı 

investisiyalar (xalis) 

A6a               100.00      

b)    Bütün digər investisiyalar (xalis) A6b                      -        

7. Tutulmalardan  sonra məcmu kapital (5-6) A7          60 573.47      

8. Risk dərəcəsi üzrə ölçülmuş  yekun aktivlər  (cədvəl A15, 
E sətirindən) 

A8        168 479.69      

faizlə   

0 Norma Fakt   

1 2 3   

9. I dərəcəli  kapitalın  adekvatlıq 

əmsalı (3:8) x 100 

A9 5.00%                 33.17      

10. Məcmu kapitalın  adekvatlıq  

əmsalı (7:8) x 100 

A10 10.00%                 34.18      

          

CƏDVƏL A 17 - A. İQTİSADİ NORMATİVLƏRƏ RİAYƏT EDİLMƏSİ    

           



      (min manatla)    

Normativin adı və təsviri Normativin 

maks/min həddi 

Faktiki qalıq 

(hesabat 

tarixinə) 

   

1 2 3    

1.1 Bir borcalan və ya bir-biri ilə 

əlaqədar borcalanlar qrupu üzrə kredit 
risklərinin maksimum həddi 

A1 XXX XXX    

a) kredit tələbi üzrə təminatın bazar 

dəyəri təmin etdiyi öhdəlik məbləğinin 
100 faizindən, təminat daşınmaz əmlak 

olduqda 150 faizindən az olmadığı 

halda (%) 

A1a maks. 20% 18.42    

b) kredit tələbi üzrə təminatın bazar 
dəyəri təmin etdiyi öhdəlik məbləğinin 

100 faizindən, təminat daşınmaz əmlak 

olduqda 150 faizindən az olduğu halda 
(%) 

A1b maks 7% 6.45    

1.2 Qeyri-bank maliyyə təşkilatı üzrə 

kredit risklərinin maksimum həddi 
A1_2 XXX XXX    

a) bir qeyri-bank maliyyə təşkilatı üzrə 

kredit tələbinin bankın I dərəcəli 

kapitalına nisbəti (%) 

A1_2a maks. 7% 2.55    

b) qeyri-bank maliyyə təşkilatları üzrə 
məcmu kredit tələblərinin bankın I 

dərəcəli kapitalına nisbəti (%) 

A1_2b maks. 30% 5.92    

2. Bankın iri kreditlərinin bankın 
məcmu kapitalına  nisbəti 

A2 maks. 8 dəfə 1.84    

3. Banka aidiyyəti olan şəxslərə və 

onların adından hərəkət edən şəxslərə 

verilmiş kreditin maksimum məbləğinin 
(cəmi) bankın məcmu kapitalına nisbəti 

(%) 

A3 maks. 20% 10.24    

a) onlar hüquqi şəxs olduqda (birinə) 
(%) 

A3a  maks. 10% 3.59    

b) onlar fiziki şəxs olduqda (birinə) (%) A3b maks. 3% 1.45    

4. Digər hüquqi şəxslərin paylarının 

(səhmlərinin) əldə olunması üçün 

qoyulmuş məhdudiyyətlər 

A4 XXX XXX    

a) bir digər hüquqi şəxsin kapitalında 
iştirakın bankın məcmu kapitalına 

nisbəti (%) 

A4a maks. 10% 0.17    

b) digər hüquqi şəxslərin kapitalında 
məcmu iştirakın bankın məcmu 

kapitalına  nisbəti (%) 

A4b maks. 40% 0.17    

5. Ani likvidlik əmsalı (%) A5 min. 30% 71.54    

6. I dərəcəli kapitalın adekvatlıq əmsalı 

(%) 
A6 min. 5% 33.17    

7. Məcmu kapitalın adekvatlıq əmsalı 

(%) 
A7 min. 10% 34.18    

8. Leverec əmsalı A8 min. 5% 30.31    

9. Sərbəst dönərli valyuta üzrə məcmu 

açıq valyuta mövqeyi 
A9 maks. 20% 1.72    

10. Qapalı valyuta üzrə məcmu açıq 
valyua mövqeyi 

A10 maks. 15% 0.81    

11. Minimum məcmu kapital tələbi 

(min. AZN) 
A11 50 000 60573.47    

           

B. İQTİSADİ NORMATİVLƏRƏ RİAYƏT EDİLMƏSİ   

    (min manatla)      

1 2     

1.1 Bir borcalan və ya bir-biri ilə 
əlaqədar borcalanlar qrupu üzrə kredit 

tələblərinin maksimum məbləği 

B1 XXX      

a)  kredit tələbi üzrə təminatın bazar 
dəyəri təmin etdiyi öhdəlik məbləğinin 

100 faizindən, təminat daşınmaz əmlak 

olduqda 150 faizindən az olmadığı 
halda (%) 

B1a                10 854.51         



b) kredit tələbi üzrə təminatın bazar 
dəyəri təmin etdiyi öhdəlik məbləğinin 

100 faizindən, təminat daşınmaz əmlak 

olduqda 150 faizindən az olduğu halda 
(%) 

B1b                  3 800.00         

1.2 Qeyri-bank maliyyə təşkilatı üzrə 

kredit risklərinin maksimum məbləği 
B1_2  XXX       

a) bir qeyri-bank maliyyə təşkilatı üzrə 
kredit tələbi 

B1_2a                  1 500.00         

b) qeyri-bank maliyyə təşkilatları üzrə 

məcmu kredit tələbləri 
B1_2b                  3 487.40         

2. Bankın iri kreditlərinin, cəmi B2              108 574.37         

3. Banka aidiyyəti olan şəxslərə və 
onların adından hərəkət edən şəxslərə 

verilmiş kreditin maksimum məbləği 

(cəmi) 

B3                  6 201.10         

a) onlar hüquqi şəxs olduqda (birinə) B3a                  2 177.55         

b) onlar fiziki şəxs olduqda (birinə) B3b                     880.00         

3.1. Məqsədli ehtiyatlar çıxılmaqla 

aidiyyəti şəxslərə verilmiş kreditlər 

B3_1                  6 003.95         

4.  Digər hüquqi şəxslərin paylarının 

(səhmlərinin) investisiyaların 

maksimum məbləği 

B4  XXX       

a) bir hüquqi şəxsin kapitala investisiya B4a                     100.00         

b) digər hüquqi şəxslərin kapitallarına 
məcmu investisiyalar 

B4b                     100.00         

5. Sərbəst dönərli valyuta üzrə məcmu 

açıq valyuta mövqeyi, məbləği 
B5                  1 043.57         

6. Qapalı valyuta üzrə məcmu açıq 
valyuta mövqeyi, məbləği 

B6                     492.00         

7. Azərbaycan İpoteka Fondu tərəfindən 

yenidən maliyyələşdirilmiş ipoteka 
kreditləri 

B7                12 242.94         

8. Banka aidiyyəti olan şəxslərə 

01.06.2015-ci il tarixdən sonra yeni 

verilmiş / restrukturizasiya olunmuş 
bütün kredit tələblərinin qalıq məbləği 

(məqsədli ehtiyyatlar çıxılmaqla) 

B8                  3 573.15         

          

PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ 

HESABATI 

        

30 Iyun 2018-CÜ İL TARİXİNƏ    

Azərbaycan Manatı ilə   

Note   

ƏMƏLİYYAT FƏALİYYƏTİNDƏN 

DAXİL OLAN PUL: 

  

Əldə edilmiş faizlər            5 325 405.97  

Ödənilmiş faizlər -          2 182 382.62  

Əldə edilmiş haqq və komissiyalar            6 227 009.04  

Valyuta mövqeyi üzrə yaranan fərq -             635 450.89  

Ödənilmiş işçi xərcləri -          1 219 004.11  

Ödənilmiş administrativ və digər 
əməliyyat xərcləri 

-          2 102 117.66  

Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində 

dəyişmələrdən əvvəlki əməliyyat 

fəaliyyətindən daxil olan pul 

vəsaitləri 

           5 413 459.73  

Əməliyyat aktiv və öhdəliklərində 
dəyişmələr 

  

Müştərilərə verilmiş kreditlər -       11 138 230.96  

Digər aktivlər -             147 448.36  

Digər öhdəliklər -          2 672 727.76  

Vergi tutulmalarından əvvəl 

məxaric/mədaxil olan pul vəsaitləri: 

-       13 958 407.08  

Ödənilmiş mənfəət vergisi   



Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan xalis 
pul vəsaitlərinin məxarici/mədaxili 

-          8 544 947.35  

İNVESTİSİYA FƏALİYYƏTİNDƏN 

YARANAN NAĞD PUL 
-               90 354.00  

Satılmış investisiya qiymətli kağızları   

Torpaq, tikili və avadanlıqların alınması -       18 091 565.79  

Qeyri-maddi aktivlərin alınması                                 -    

Əməliyyat fəaliyyətindən 

məxaric/mədaxil olan xalis pul 

vəsaitləri 

-       18 181 919.79  

Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən daxil 

olan xalis pul vəsaitləri 

  

Banklara ödəniləcək vəsaitlər -          9 054 655.83  

Müştərilərin hesabları                836 665.16  

Nizamnamə kapitalının artırılması                                 -    

Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən daxil 

olan xalis pul vəsaitləri 

-          8 217 990.67  

PUL VƏSAİTLƏRİ VƏ ONLARIN 
EKVİVALENTLƏRİNDƏ XALİS 

ARTIM/AZALMA 

-       34 944 857.81  

PUL VƏ PUL EKVİVALENTLƏRİ, 

dövrün əvvəlinə 
         59 847 784.33  

PUL VƏ PUL EKVİVALENTLƏRİ, 

dövrün sonuna 

         24 902 926.52  

    

 


