
 

 

Bank “BTB” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 

2018-ci ilin 01.01.2018-30.06.2018 dövrü üçün 

YARIMİLLİK  HESABATI 

 

1.Emitentin tam və qısadılmış adı, vergi ödəyicisinin  

eyniləşdirmə nömrəsi (VÖEN), dövlət qeydiyyatının tarixi 

və nömrəsi: 

 

Emitentin tam adı: Bank “BTB” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti; 

Emitentin qısadılmış  adı: Bank “BTB” ASC 

Dövlət qeydiyyat tarixi: 24.02.2010 

Dövlət qeydiyyat nömrəsi (VÖEN): 1302164881  

2. Emitentin hüquqi ünvanı və olduğu yer: Ünvan: AZ1025, Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, 

Xətai rayonu, Yusif Səfərov, ev 27 

3.Emitentin adında dəyişikliklər olduqda , emitentin bütün 
əvvəlki adları, habelə onların qeydiyyata alındığı tarixlər, 

emitent digər hüquqi şəxsin bölunməsi və ya tərkibindən 

ayrılması şəklində yenidən təşkil yolu ilə yaradılıqda, 

yenidən təşkilin forması, həmin hüquqi şəxsin adı, emitent 

hüquqi şəxslərin birləşməsi və ya çevrilmə şəklində 

yenidən təşkil yolu ilə yaradıldıqda, yenidən təşkilin 

forması, həmin hüquqi şəxslərin adları: 

Olmayıb 

4.Emitentin hesabat dövrü ərzində yaranmış və ləğv 

edilmiş filialları və nümayəndəliklərinin adı, olduqları yer 

və qeydiyyatları haqqında məlumatlar: 

 

Yoxdur 

5.Emitentin hesabat dövrü ərzində yaranmış və ya ləğv 

edilmiş hər bir törəmə cəmiyyətinin adı, təşkilati-hüquqi 

forması, hüquqi ünvanı, qeydiyyatı haqqında məlumatlar, 

nizamnamə kapitalında emitentin payı, hüquqi şəxsin 

emitentin törəmə cəmiyyəti hesab olunması üçün əsas olan 

müqavilənin bağlanma tarixi və qüvvədə olma müddəti; 

Yoxdur 

6.Emitent şirkətlər qrupunun bir hissəsi olduğu təqdirdə 

qrupun (emitent daxil olmaqla iqtisadiyyatın müxtəlif 

sahələrində fəaliyyət göstərən bir və ya daha artıq törəmə 

təşkilatı olan qrupdur) adı: 

Deyil 

7.Emitentin məşğul olduğu fəaliyyət istiqamətləri: Bank fəaliyyəti 

8.Emitent lisenziya və ya icazəyə malik olduqda, onlar 
üzrə  fəaliyyət növləri və qüvvədə olma müddətləri: 

19 mart 2010-cu il tarixli 254 saylı bank fəaliyyətinin 
həyata keçirilməsi üçün Bank lisenziyası. 

Fəaliyyət növləri: 

Öz hesabına və ya müştərilərin hesabına qiymətli 

metalların və qiymətli daşların satın alınması və satılması, 

qiymətli metalların əmanətə cəlb edilməsi və 

yerləşdirilməsi, habelə qiymətli metallarla digər 

əməliyyatların aparılması istisna olmaqla milli və xarici 

valyutada fiziki və hüquqi şəxslərdən depozitlərin və ya 

digər qaytarılan vəsaitlərin cəlb edilməsi, öz adından və öz 

hesabına kreditlərin  verilməsi, habelə müştərilərin 

tapşırığı ilə köçürmə və hesablaşma-kassa əməliyyatlarının 

məcmu halda həyata keçirilməsi və  “Banklar haqqında” 
Azərbaycan Respublikası  Qanunu ilə nəzərdə tutulmuş 

digər fəaliyyət növlərinin həyata keçirlməsi. 



 

Lisenziya müddətsizdir. 

9.Emitentin təklif etdiyi məhsullar və xidmətlər: 

 

Kreditlərin verilməsi, Əmanətlərin cəlb olunması, 

hesablaşma kassa əməliyyatları və digər bank 

əməliyyatları. 

10.Emitentin işçilərinin sayı və onun rüblük dinamikası: İşci sayı: 

2018-cı ilin martın sonu- 308 

2018-cı ilin iyunun sonu- 313 

 

11.Emitentin idarəetmə orqanları haqqında məlumat: 

direktorlar şurası (müşahidə şurası) (olduqda), icra orqanı, 

audit komitəsi (olduqda), onların üzvlərinin adı, soyadı, 

atasının adı; 

 

Müşahidə Şurası: 

Rza İsmayıl oğlu Sadiq (sədr) 

Əliş Talış oğlu Tağıyev 
Samir Nəriman oğlu Qocayev 

İdarə Heyəti: 

Emil  Sabir oğlu Rzayev(sədr) 

Rüfət Teyyub oğlu Abbasov 

Vüsal İlqar oğlu Şahverdiyev 

Audit Komitəsi: 

Hümbətov İkram  Müzəffər oğlu(sədr) 

Dalqlıclı Həmid Rafiq oğlu 

Abdullayev Rövşən Müslüm oğlu  

 

12.Emitentin fiziki və hüquqi şəxs olan səhmdarlarının 

(payçılarının)  ayrı-ayılıqda sayı;  

 

3(üç) fiziki şəxs adi səhm sahibi.  

13.Emitentin nizamnamə kapitalının beş faizi və daha artıq 

həcmdə səsli səhmlərinə (paylara) malik olan şəxslər 

(fiziki şəxsin soyadı, adı, atasının adı; hüquqi şəxsin adı, 

olduğu yer və VÖEN-i), onların hər birinə məxsus olan 

səhmlərin sayı (səhmlərin hər növü üzrə ayrı-ayrılıqda 

göstərilir) və emitentin nizamnamə kapitalında payı; 

1.Mehdiyeva Nigar İsmayıl qızı, 49 829 ədəd adi adlı 

sənədsiz səhm; 

Emitentin Nizamnamə kapitalında 74.9872% malikdir. 

2.Sadiq Rza İsmayıl oğlu, 12 634 ədəd adi adlı sənədsiz 

səhm; 

Emitentin Nizamnamə kapitalında 19.0128% malikdir. 

3.Mahmudova Tükazban Ağa qızı, 3 987 ədəd adi adlı 

sənədsiz səhm; 

Emitentin Nizamnamə kapitalında 6% malikdir. 

 

 

14.Nizamnamə kapitalında emitentin payı beş faizdən az 

olmayan hüquqi şəxslər (hüquqi şəxsin adı, olduğu yer, 
VÖEN-i, nizamnamə kapitalında emitentin payı); 

Yoxdur 

15.Emitentin səhmdarlarının (payçılarının) hesabat dövrü ərzində keçirilmiş yığıncaqları barədə məlumat: 

 15.1. Yığıncağın keçirilmə tarixi və yeri (ünvanı); 1. 01 iyun 2018-ci il tarixində Bakı şəhəri, Y. Səfərov 

küçəsi 27 ünvanında keçirilən Səhmdarların Növbəti  illik 

ümumi yığıncağı. 

2. 13 iyun 2018-ci il tarixində Bakı şəhəri, Y. Səfərov 

küçəsi 27 ünvanında keçirilən Səhmdarların Növbəti  illik 

ümumi yığıncağı. 

15.2. Ümumi yığıncaqda qəbul edilmiş qərarlar; 01 iyun 2018-ci il tarixində Bakı şəhəri, Y. Səfərov küçəsi 

27 ünvanında keçirilən Səhmdarların Növbəti  illik ümumi 

yığıncağında qəbul edilmiş qərar:  

Gündəlikdə olan məsələlərin müzakirəsinin davam 

etdirilməsi və qərarlar qəbul edilməsi üçün 

Səhmdarların 01 iyun 2018-ci  il tarixli Növbəti İllik 

Ümumi Yığıncağının davamının  13 iyun 2018-ci il 

tarixində saat 11:00-da keçirilməsi haqqında. 

13 iyun 2018-ci il tarixində Bakı şəhəri, Y. Səfərov küçəsi 



27 ünvanında keçirilən Səhmdarların Növbəti  illik ümumi 

yığıncağında qəbul edilmiş qərar: 

1. Bank “BTB” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 2017-ci il 

üzrə maliyyə hesabatlarının təsdiq edilməsi haqqında. 

2. Bank “BTB” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin investisiya 

qiymətli kağızlarının emitenti olaraq 2017-ci il üzrə 

illik hesabatının təsdiq edilməsi haqqında. 

3. Cari məsələlər. 

16.emitent tərəfindən bağlanılmış xüsusi əhəmiyyətli 

əqdlər barədə məlumatlar: 

16.1. əqdin məbləği; 

16.2. hesabat tarixinə əqdin ödənilməmiş hissəsi. 

 

Bağlanmamışdır 

17.emitent tərəfindən aidiyyəti şəxslərlə bağlanılmış 

əqdlər barədə məlumatlar: 

17.1. bağlanılmış əqdin mahiyyəti, tarixi və məbləği; 

17.2. aidiyyəti şəxs barədə məlumat və emitentlə aidiyyət 

əlaqəsi. 

aidiyyəti şəxslərlə bağlanılmış əqdlərin sayı: 45 

aidiyyəti şəxslərlə bağlanılmış əqdlərin ümumi dəyəri: 

8 034 577 AZN 

18. hesabatın açıqlanma mənbəyi haqqında məlumat Bank “BTB” ASC-nin rəsmi saytı, maliyyə bazarlarına 

nəzarət orqanı tərəfindən yaradılmış Məlumatların 

Elektron Açıqlama Sistemi və kütləvi informasiya 

vasitələri.  

 

Bank “BTB” ASC-nin İdarə Heyətinin Sədri                     E.S. Rzayev 

Baş mühasib                       Y.O. Pasternak 

  



Cəmi

2

1. Nağd vəsaitlər (banknotlar və sikkələr, yolda, bankomatlarda və mübadilə 

şöbələrində olan nağd vəsaitlər daxil olmaqla), cəmi
A1

13356.45

2. Müxbir hesablar A2 34290.83

3. Banklar da daxil olmaqla, maliyyə institutlarındakı depozitlər A4 2.50

4. Qiymətli kağızlar A7 2476.27

5. Maliyyə institutlarına verilmiş kreditlər A9 13765.34

6. Müştərilərə verilən kreditlər A10 164592.57

7. Əsas vəsaitlər və qeyri-maddi aktivlər A11 66953.78

8. İnvestisiyalar A13 350.00

9. Digər aktivlər A17 3661.36

10. Cəmi aktivlər A18 299449.09

 B. ÖHDƏLİKLƏR                                                          
(min manatla)

Öhdəliklərin maddələri Cəmi

1 2

11. Müştərilərin tələbli depozitləri B1 30006.00

12. Müştərilərin müddətli depozitləri B1c 76952.27

13.Mərkəzi Bankın tələbləri B2 26190.03

14. Digər maliyyə institutlarının depozitləri B6 9039.08

15. Digər maliyyə institutlarının kreditləri B6_1 99315.57

16. Digər öhdəliklər B13 2421.26

17. Cəmi öhdəliklər B14 243924.20

C. KAPİTAL                                                               

C. KAPİTAL Cəmi

1 2

18. Xüsusi kapital C15 53428.48

19. Ümumi ehtiyatlar C16 2096.41

20. Cəmi kapital C17 55524.89

21. Cəmi öhdəliklər və kapital C18 299449.09

СƏDVƏL A 3 - BALANS HESABATI

A. AKTİVLƏR

(min manatla)

Aktivlərin   maddələri

1



(min manatla)

0

2

A1 52380.57

A1a 66450.00

A1b

A1c

A1d -14069.43

A1d1 -14069.43

A1d2 0.00

A1d3 0.00

e) Digər A1e

A2 300.04

A2a 300.04

A2b

A3 52080.53

A4 3144.32

A4a 1047.91

A4b 2096.41

A4c 0.00

A4c1

A4c2

A4d

A5 55224.86

A6 350.00

A6a 350.00

A6b 0.00

A7 54874.86

A8 206739.98

Norma Fakt

2 3

9. I dərəcəli  kapitalın  adekvatlıq əmsalı (3:8) x 100 A9 5.00% 23.80112205

10. Məcmu kapitalın  adekvatlıq  əmsalı (7:8) x 100 A10 10.00% 25.17785192

0

1

6. Məcmu kapitaldan tutulmalar :

a)   Birləşməmiş (konsolidasiya olunmamış) törəmə banka və digər maliyyə 

idarələrinin kapitalına və bütün qeyri-bank müəssisələrinə kapital investisiyaları, o 

cümlədən qarşılıqlı investisiyalar (xalis)

b)    Bütün digər investisiyalar (xalis)

7. Tutulmalardan  sonra məcmu kapital (5-6)

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

faizlə

5. Məcmu kapital (3+4)

2. I dərəcəli kapitaldan  tutulmalar

a) Qeyri-maddi aktivlər

b) Təxirə salınmış vergi aktivləri

3. Tutulmalardan  sonra I dərəcəli kapitalı (I—2)

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

a) Cari ilin mənfəəti

b) Ümumi ehtiyatlar (aktivlər üzrə yaradılmış adi ehtiyatlardan çox olmamaqla)

c)  Kapitalın digər komponentləri

c1) kumulyativ müddətsiz imtiyazlı səhmlər

c2) subordinasiya borc öhdəlikləri 

    d) Digər vəsaitlər

d3) kapital ehtiyatları (fondları)

CƏDVƏL A 16  

RİSK DƏRƏCƏSİ ÜZRƏ ÖLÇÜLMUŞ AKTİVLƏRDƏN ASILI OLAN KAPİTALIN 

ADEKVATLIQ STANDARTLARININ (ƏMSALLARININ) HESABLANMASI

A. KAPİTAL VƏSAİTLƏRİ

1

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

a) Adi səhmlər (tam ödənilmiş paylar)

b) Qeyri-kumulyativ müddətsiz imtiyazlı səhmlər

c) Səhmlərin emissiyasından əmələ gələn  əlavə vəsait 

d)   Bölüşdürülməmiş xalis mənfəət (zərər), cəmi  

d1) əvvəlki illərin mənfəəti (zərəri)

d2) (çıx) cari ilin zərəri



(min manatla)

İlin əvvəlindən hesabat 

tarixinədək, hesabat 

tarixi də daxil olmaqla

2

1. Faiz və gəlirlərin bu qəbildən olan növləri, cəmi 1 8794.48

a) müştərilə kreditlər üzrə faizlər 1a 8147.56

c) maliyyə institutlarına kreditlər üzrə faizlər 1c 516.58

k) digər faiz gəliri növləri 1d 130.34

2. Faizlər və onlara bağlı xərclər, cəmi 2 5194.78

a) müştərilərin depozitlər üzrə faizlər 2a 2962.76

b) AMB-nin kreditləri üzrə faizlər 2b 431.51

c) digər faiz xərci növləri 2c 1800.50

3. Xalis faiz gəliri (zərəri) (sətir 1 çıx sətir 2) 3 3599.71

4. Qeyri-faiz gəlirləri, cəmi 4 2837.78

a) hesabların aparılması üzrə xidmətlərdən komisyon gəliri 4a 1454.64

c) digər xidmət növlərindən komisyon gəliri 4b 1383.14

5. Qeyri-faiz xərcləri, cəmi 5 6082.84

a) göstərlimiş xidmətlər üzrə haqq və komissiya xərcləri 5c 182.88

b) inzibati xərclər 5d 5899.96

6. Əməliyyat mənfəəti (sətir 3 üstəgəl sətir 4 çıx sətir 5) 6 354.65

7.Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün xüsusi ehtiyatın

yaradılmasına
7

-693.26

8. Vergilər və bank fəaliyyəti ilə bağlı gözlənilməz xərclər ödənilənədək
8

1047.91

9. Gözlənilməz fəaliyyət növlərindən və əvvəlki dövr üçün uçotdakı 9 0.00

10. Vergilər ödənilənədək mənfəət (zərər) (sətir 8 üstəgəl (çıx) sətir 9) 10 1047.91

11. Mənfəətdən vergilər 11

12. Xalis mənfəət (zərər) (sətir 10 çıx sətir 11) 12 1047.91

CƏDVƏL A 1 - MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏR HAQQINDA HESABAT

Mənfəət və zərər maddələri

1



(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 66450.00 66450.00

2. Müddətsiz İmtiyazlı Səhmlər 2 0.00

3. Geriyə alınmış adi səhmlər 3 0.00

4. Geriyə alınmış müddətsiz imtiyazlı səhmlər 4 0.00

5. Adi səhmlərin nominal və bazar qiymətləri arasındakı fərq 5 0.00

6. Müddətsiz İmtiyazlı səhmlərin nominal və bazar qiymətləri arasındakı fərq 6 0.00

7. Dividendlər 7 X X 0.00 0.00

a) ödənilmiş adi səhmlər üzrə elan olunmuş dividendlər 7a X X 0.00

b) ödənilmiş müddətsiz imtiyazlı səhmlər üzrə elan olunmuş dividendlər 7b X X 0.00

8. Bölüşdürülməmiş xalis mənfəət (zərər) 8 -14069.43 0.00 1047.91 -13021.52

a) Əvvəlki illərin xalis mənfəəti (zərəri) 8a -14069.43 -14069.43

b) Cari ilin xalis mənfəət (zərəri) 8b X X 1047.91 1047.91

c) Kapital ehtiyatları 8c 0.00

9. Ümumi ehtiyatlar 9 1590.36 0.00 506.06 2096.41

a) kreditlərdən və banklararası  tələblər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi 

üçün adi ehtiyatlar
9a 1501.06 426.56 1927.62

b) digər aktivlərdən olan mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar 9b 89.29 79.50 168.79

c) əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsi 9c 0.00

d) digər ümumi ehtiyatlar 9d 0.00

10. Cəmi kapital 10 53970.93 0.00 1553.97 55524.89

CƏDVƏL A 2 - KAPİTAL DƏYİŞMƏLƏRİ



Xalis faiz gəlirləri 1,930,001

Xalis haqq, komissiya və dilinq üzrə gəlirlər 1,417,306

İnzibati və digər xərclər -2,825,221

Əməliyyat aktivlərin xalis artım/azalma -8,823,571

Əməliyyat öhdəliklərin xalis artım/azalma 8,178,475

Mənfəət vergisindən əvvəl əmaliyyat fəaliyyati üzrə daxil olan/istifadə edilən

xalis pul vəsaitləri
-123,009

Ödənilmiş mənfəət vergisi 0

Əməliyyat fəaliyyəti üzrə daxil olan/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri -123,009

İnvestisiya fəaliyyəti üzrə istifadə edilən xalis pul vəsaitləri 3,851,835

Məzənnə fərqi üzrə xalis gəlir -27,095

Maliyyə fəaliyyəti üzrə zalis artıb/azalma 0

Pul vəsaitləri və onların və onların ekvivalentində xalis artım/azalma 3,701,731

Dövrün əvvəlinə pul vəsaitlərin və onların ekvivalentləri 43,945,549

Dövrün sonuna pul vəsaitlərin və onların ekvivalentləri 47,647,280

Cash Flow II RÜB


