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“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” 
Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 

2019-ci il üzrə 
YARIMİLLİK IDARƏETMƏ HESABATI 

 
1. Emitentin tam və qısaldılmış adı, vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi 

(VÖEN), dövlət qeydiyyatının tarixi və nömrəsi 
Tam adı: “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 

Qısaldılmış adı: ABB ASC 

VÖEN: 9900001881 

Dövlət qeydiyyatı haqqında məlumat: 

Dövlət qeydiyyatına alındığı tarix: 30.12.1992; 

Hüquqi şəxsin eyniləşdirmə kodu: 1765522; 

Dövlət qeydiyyatını həyata keçirmiş orqanın adı: Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə 

Nazirliyi; Dövlət qeydiyyatı haqqında şəhadətnamənin nömrəsi: 2, 23.12.2005-ci il, AR 

Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən verilmişdir. 

2. Emitentin hüquqi ünvanı və olduğu yer 
Hüquqi ünvanı: Bakı şəhəri, AZ1005, Nizami küç., 67; 

Poçt ünvanı: Bakı şəhəri, AZ1005, Nizami küç., 67; 

Əlaqə telefonları: (012) 493 00 91 faks: (012) 493 40 91; Elektron poçt ünvanı: 

info@ibar.az; 

İnternet şəbəkəsində rəsmi səhifəsi: www.ibar.az 

3. Emitentin adında dəyişikliklər olduqda, emitentin bütün əvvəlki adları, 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, emitent hüquqi şəxslərin birləşməsi 
və ya çevrilmə şəklində yenidən təşkil yolu ilə yaradıldıqda, yenidən təşkilin 
forması, həmin hüquqi şəxslərin adları 
Emitent 30.12.1992-ci il tarixində AR Mərkəzi Bankı tərəfindən “Azərbaycan 

Respublikası Beynəlxalq Bankı” Səhmdar-Kommersiya Bankı adı ilə dövlət 

qeydiyyatına alınmışdır; 

Adı dəyişilərək 23.12.2005-ci il tarixində AR Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən “Azərbaycan 

Beynəlxalq Bankı” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti kimi yenidən dövlət qeydiyyatına 

alınmışdır. Qeydiyyat nömrəsi 2 

4. Emitentin hesabat dövrü ərzində yaranmış və ləğv edilmiş filialları və 

mailto:%20info@ibar.az;
mailto:%20info@ibar.az;
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nümayəndəliklərinin adı, olduqları yer və qeydiyyatları haqqında məlumatlar 
Dövr ərzində yaranmış və ləğv edilmiş filial və nümayəndəlik mövcud deyil. 

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 
Dövr ərzində yaranmış və ləğv edilmiş törəmə müəssisəsi mövcud deyil.  

6. Emitent şirkətlər qrupunun bir hissəsi olduğu təqdirdə qrupun adı 
Emitent şirkətlər qrupunun üzvü deyil. 

7. Emitentin məşğul olduğu fəaliyyət istiqamətləri 
Emitent AR qanunvericiliyində müəyyən edilmiş qaydada bank fəaliyyətini həyata 

keçirir. 

8. Emitent lisenziya və ya icazəyə malik olduqda, onlar üzrə fəaliyyət növləri və 
qüvvədə olma müddətləri 
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı tərəfindən müddətsiz verilmiş 01.02.2006-cı 

il tarixli 06/06-224 nömrəli bank fəaliyyətini həyata keçirmək üçün Bank lisenziyası. 

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı tərəfindən müddətsiz verilmiş 01.02.2006-cı 

il tarixli 06/06-225 nömrəli valyuta qiymətlilərinin (nağd xarici valyuta və xarici valyuta 

qiymətli kağızlar) Azərbaycan Respublikası ərazisinə gətirilməsi və respublikadan 

çıxarılması üçün İcazə N° 1. 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası tərəfindən müddətsiz 

verilmiş 15.02.2017-ci il tarixli SA – 008 nömrəli sığorta agenti fəaliyyətini həyata 

keçirilməsi üçün Lisenziya 

9. Emitentin təklif etdiyi məhsullar və xidmətlər 
Emitent öz müştərilərinə aşağıdakı məhsullar təklif edir: 

Fərdi müştərilər: 

• Cari hesablara xidmət 

• Kassa əməliyyatları 

• Mübadilə əməliyyatları 

• Mütəmadi köçürmələr 

• Əmanətlər 

• Kreditlər 

• 24/7 rejimində işləyən bank xidməti kanalları (internet bankçılıq, mobil 

bankçılıq, ödəniş terminalları, ATM-lər, nağd vəsait qəbul edən ATM-lər) 
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• Elektron xidmətlər (SMS-xəbərdarlıq, KartTransfer, onlayn kredit ödənişi, 

onlayn kart və kredit sifarişi və s.) 

• Ödəniş kartlarının emissiyası və ekvayrinqi (VISA, MasterCard, 

AmericanExpress, JCB, DinersClub, UnionPay) 

• Pul köçürmələri (hesabdan köçürmələr və təcili köçürmələr (ManatExpress, 

IBAExpress, Lider, Blizko, Forsaj, UPT, Contact, WesternUnion) 

• Depozit seyflərinin icarəsi 

• ƏLA xidmət mərkəzi (24/7 rejimində işləyir) 

Korporativ müştərilər: 

• Cari hesablara xidmət 

• Kassa əməliyyatları 

• Mübadilə əməliyyatları 

• Əmanətlər 

• Kreditlər 

• İnternet Bankçılıq 

• Korporativ və biznes ödəniş kartları 

• Köçürmələr 

• Depozit seyflərinin icarəsi 

• Sənədli əməliyyatlar (akkreditiv, qarantiyalar) 

• Kartların ödənişə qəbulu və elektron ticarət 

Bankın xidmət şəbəkəsi 36 filial, 39 şöbədən, 771 bankomatdan və 9500 artıq olan 

POS-terminaldan ibarətdir. 

10. Emitentin işçilərinin sayı və onun rüblük dinamikası (tapşırıq müqaviləsi ilə çalışan 

şəxslər istisna olunmaqla) 

31.12.2018  - 1818 nəfər 

31.03.2019  - 1863 nəfər 

30.06.2019  - 1964 nəfər 

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 Şurasının tərkibi: 

− Mövsümov Şahmar Arif oğlu - Müşahidə Şurasının sədri  

− Şahbazov Rüstəm Adıgözəl oğlu - Müşahidə Şurasının üzvü 
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− Hüseynov Emin Zamin oğlu - Müşahidə Şurasının üzvü  

− Əhədov Xalid Nürəddin oğlu - Müşahidə Şurasının üzvü 

− Bayramova Səidə Zeynal qızı - Müşahidə Şurasının üzvü 

İdarə Heyətinin tərkibi: 
− İbrahimov Abbas Məmmədəli oğlu – İdarə Heyətinin sədri 

− Əliyev Nəbi Etibar oğlu - İdarə Heyəti sədrinin müavini 

− Əmirov Aqşın Zəkaray oğlu - İdarə Heyəti sədrinin müavini  

− Həbibullayev Elmir Şirin oğlu - İdarə Heyəti sədrinin müavini 

− Əhmədov Vasif Eldar oğlu - İdarə Heyəti sədrinin müavini 

Audit Komitəsinin tərkibi: 

− Məmmədov Azad Musa oğlu - Audit Komitəsinin sədri 

− Bədəlov Vüqar Şakir oğlu - Audit Komitəsinin üzvü 

− Məmmədov Zamiq İsa oğlu - Audit Komitəsinin üzvü 

12. Emitentin fiziki və hüquqi şəxs olan səhmdarlarının (payçılarının) ayrı-ayılıqda 
sayı 

Fiziki şəxslər: 1 729  

Hüquqi şəxslər: 14 

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 
Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi 
S. Vurğun küçəsi 83 

VÖEN 1401555071  

Səhm (ədəd) – 4 201 786 773 

Məbləğ – 1 134 482 428,71 AZN 

Nisbət: 91.40 % 

 
14. Nizamnamə kapitalında emitentin payı beş faizdən az olmayan hüquqi şəxslər 

(hüquqi şəxsin adı, olduğu yer, VÖEN-i, nizamnamə kapitalında emitentin payı) 
 
Hüquqi şəxsin adı: Общество с Ограниченной Ответственностью «Банк МБА-
Москва»  

Hüquqi ünvanı: 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 14, стр. 1 
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Qeydiyyatı haqqında məlumat: RF Mərkəzi Bankı, 24.01.2002-ci il tarixli, 3395N-li 

lisenziya; Nizamnamə kapitalında Emitentin payı: 101 623 100 manat (AZN); 100%. 

Hüquqi şəxsin adı: “Beynəlxalq Sığorta Şirkəti” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti 
(ləğv etmə prosesində) 
Hüquqi ünvanı: Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Cəfər Cabbarlı küçəsi, ev 40C; 

VÖEN-i: 9900059991 

Qeydiyyatı haqqında məlumat: AR Ədliyyə Nazirliyi, 05.02.2002-ci il tarixli, 46 N-li 

şəhadətnamə ; Təşkilati hüquqi formasının dəyişməsi ilə əlaqədar olaraq 29.05.2009-cu 

il tarixdə, yenidən qeydiyyatdan keçmişdir ; 9900059991 N-li şəhadətnamə ; 

Nizamnamə kapitalında Emitentin payı: 14 800 000 manat (AZN); 100%. 

Hüquqi şəxsin adı: “Azərikard” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti 
Hüquqi ünvanı: Bakı şəh., Nizami küç., 67 ; 

VÖEN-i: 1400318341 

Qeydiyyatı haqqında məlumat: AR Ədliyyə Nazirliyi, 04.07.1996-cı il tarixli 2043N-li 

şəhadətnamə 

Nizamnamə kapitalında Emitentin payı: 500.000 manat (AZN); 100%. 

Hüquqi şəxsin adı: “Beynəlxalq Lizinq ” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti ; 
Hüquqi ünvanı: Bakı şəh., Nəsimi rayonu, Füzuli küçəsi 65; 

VÖEN-i: 1300459221 

Qeydiyyatı haqqında məlumat: AR Ədliyyə Nazirliyi, 06.07.1999-ci il tarixli, 551 N-li 

şəhadətnamə. Adının və təşkilati hüquqi formasının dəyişməsi ilə əlaqədar olaraq 

27.06.2002-ci il tarixdə, yenidən qeydiyyatdan keçmişdir; 0102-A1-616 N-li şəhadətnamə 

; Adının və təşkilati hüquqi formasının dəyişməsi ilə əlaqədar olaraq 14.06.2007-ci il 

tarixdə, yenidən qeydiyyatdan keçmişdir ; 1107-T28- 4446 N-li şəhadətnamə ; 

Nizamnamə kapitalında Emitentin payı: 1 260 000 manat (AZN) ; 100%. 

Hüquqi şəxsin adı: Bakı Banklararası Valyuta Birjası 
Hüquqi ünvanı : Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Bülbül pr, ev 19 

VÖEN-i: 9900014211 

Qeydiyyatı haqqında məlumat: AR Ədliyyə Nazirliyi Kollegiyasının 26.07.1993-cü il tarixli 

qərarı ilə dövlət qeydiyyatına alınıb. 22.02.2005-ci il tarixində yenidən qeydiyyata 

alınmışdır; 

Nizamnamə kapitalında Emitentin payı: 200 manat (AZN); 20%. 

Hüquqi şəxsin adı: "Bakı Fond Birjası" Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 
Hüquqi ünvanı: Bakı şəhəri, Səbail rayonu, Bülbül pr, ev 19 

VÖEN: 1700262271 
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Qeydiyyatı haqqında məlumat: AR Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən 23.10.1997-ci il tarixdə 

dövlət qeydiyyatına alınmışdır 

Nizamnamə kapitalında Emitentin payı: 60 000 manat (AZN); 5.55%. 

Hüquqi şəxsin adı: “İBA-GEO” LTD 
Hüquqi ünvanı: 18, Bochorma str., 0144, Tbilisi, Georgia; 

Nizamnamə kapitalında Emitentin payı: 630 manat (AZN); 100% 
Hüquqi şəxsin adı: “Azərbaycan Kredit Bürosu” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti  
 
Hüquqi ünvanı: Bakı şəh., Yasamal rayonu, Cəfər Cabbarlı küç., ev 40C;  

VÖEN: 1305349901  

Qeydiyyatı haqqında məlumat: AR Vergilər Nazirliyi, 15.01.2018-cı il tarixli, 1305349901 

N-li şəhadətnamə  

Nizamnamə kapitalında Emitentin payı : 250 000 manat (AZN); 12.5%. 
15. Emitentin səhmdarlarının (payçılarının) hesabat dövrü ərzində keçirilmiş 

yığıncaqları barədə məlumat: 
- yığıncağın keçirilmə tarixi və yeri (ünvan) 
- ümumi yığıncaqda qəbul edilmiş qərarlar 

 
Hesabat dövrü ərzində səhmdarların yığıncaqı keçirilməyib. 

 

16. Emitentin dövriyyədə olan investisiya qiymətli kağızlarının buraxılışları 
haqqında məlumat (investisiya qiymətli kağızların hər buraxılışı ayrı-ayrılıqda 
göstərilir): 

İnvestisiya qiymətli kağızın növü və forması: 
Adi sənədsiz adlı səhmlər 

İnvestisiya qiymətli kağızlar buraxılışının dövlət qeydiyyat nömrəsi və qeydiyyat 
tarixi: 
AZ 1004004581 

Son emissiyanln yekunları haqqında hesabatın qeydiyyat tarixi: 23 Yanvar 2017-ci il 

İnvestisiya qiymətli kağızların miqdarı və nominal dəyəri 
Hər birinin nominal dəyəri 0,27 (sıfr tam iyirmi yeddi) manat olan 4.597.360.178 (dörd 

milyard beş yüz doxsan yeddi milyon üç yüz altmış min yüz yetmiş səkkiz) ədəd adi 

sənədsiz adlı səhmlər 

İnvestisiya qiymətli kağızlar buraxılışımın məcmu nominal dəyəri 
1 241 287 248,06 (bir milyard iki yüz qırx bir milyon iki yüz səksən yeddi min iki yüz qırx 

səkkiz manat altı qəpik) 
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Hesabat ili ərzində emitent tərəfindən səhmlər üzrə ödənilmiş dividendlər haqqında 
məlumat (hesabat ilində səhmlərin hər növü üzrə ödənilmiş dividendlərin məbləği 
göstərilir) 
Hesabat ili ərzində emitent tərəfindəm səhmlər üzrə ödənilmiş dividend olmamışdır,  

Faizli istiqrazlar buraxılışı haqqında məlumatda - istiqrazlar üzrə gəlirliyin illik faiz 
dərəcəsi 
Emitentin İdarə Heyətinin 121 N-li, 30.08.2017-ci il tarixli iclasında alınmış qərara əsasən 

(borc qiymətli kağızların) buraxılışı: 

İstiqrazın növü: qiymətli kağız 

Həcmi: 1.000.000.000 ABŞ dolları 

Ödəniş müddəti: 2024-cü il 

Status: təminatsız, subordinasiya edilməyən 

Yerləşdirmə növü: açıq 

Valyuta: ABŞ dolları 

Gəlirlilik: 3.5 % 

Gəlirlilik növü: faiz 

İnvestisiya qiymətli kağızların yerləşdirildiyi və ya tədavüldə olduğu fond birjasının 
adı və olduğu yer (olduqda) 
“Bakı Fond Birjası” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti VÖEN: 1700262271 

Hüquqi ünvanı: AZ1095, Bakı şəhəri Səbail rayonu, Bülbül pr., ev 19 

Faktiki ünvanı: AZ1025, Bakı şəhəri, Babək prospekti, Ə. Quliyev 11/31 

17. Emitent tərəfindən bağlanılmış xüsusi əhəmiyyətli əqdlər barədə məlumatlar 
 

18. Emitent tərəfindən aidiyyəti şəxslərlə bağlanılmış əqdlər barədə məlumatlar 

− 30.06.2019-ci il tarixinə Emitentin törəmə müəssələri və törəmə bankları ilə 

bağlanmış əqdlər üzrə kredit qalığları 91 044 100 AZN təşkil etmişdir 

− Banka aidiyyati olan fiziki şəxslər və onlar adından hərəkət edən şəxslərlə 

bağlanmış kredit əqdləri üzrə qalıq 1 852 490 AZN təşkil etmişdir 

19. Hesabatın açıqlanma mənbəyi haqqında məlumat 
Emitentin rəsmi saytında: www.ibar.az  

 

http://www.ibar.az/
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Aktivlərin   maddələri
Likvid aktivlər
Banklardakı depozitlər
Qiymətli kağızlar
Müştərilərə verilən kreditlər
Kreditlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat
Digər aktivlər (məqsədli ehtiyat çıxmaqla)
Cəmi xalis aktivlər

 2,134,627 
 2,951,555 
 1,191,575 
 2,016,858 
 (230,614)
 423,726 

8,487,726 

Öhdəliklərin maddələri  Cəmi məbləğ 

 Cəmi məbləğ 

Banklar və digər maliyyə institutlarının vəsaitləri
Fiziki şəxslərin tələbli depozitləri
Hüquqi şəxslərin tələbli depozitləri

Fiziki və hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri
Bank tərəfindən buraxılmış qiymətli kağızlar

Digər öhdəliklər

Cəmi öhdəliklər

KAPİTAL 
 Xüsusi kapital, o cümlədən

cari ilin xalis mənfəəti

Ümumi ehtiyatlar
Cəmi kapital
Cəmi öhdəliklər və kapital

(min manatla)

 Cəmi məbləğ 

01.07.2019

 345,080 
  495,647 

 3,354,173 
 775,284 

 1,700,000 
 347,609

 7,017,793 

  1,372,621 
 300,340 
 97,312 

 1,469,933 
 8,487,726 

BALANS HESABATI
MİLLİ MÜHASİBAT UÇOTU STANDARTLARI ÜZRƏ



KAPİTAL ADEKVATLIĞI

I dərəcəli kapital (Əsas kapital) 
Adi səhmlər 

b) Qeyri-kumulyativ müddətsiz imtiyazlı səhmlər 

c) Səhmlərin emissiyasından əmələ gələn  əlavə vəsait  

Bölüşdürülməmiş xalis mənfəət (zərər) 

d1) Əvvəlki illərin mənfəəti (zərəri) 

d2) (Çıx) cari ilin zərəri 

d3) Kapital ehtiyatları (fondları) 

e) Digər 

Cari ilin mənfəəti 

Ümumi ehtiyatlar  

c) Kapitalın digər komponentləri 

  c1) Kumulyativ müddətsiz imtiyazlı səhmlər 

  c2) Subordinasiya borc öhdəlikləri  

d) Digər vəsaitlər 

Məcmu kapitaldan tutulmalar 

b) Bütün digər investisiyalar (xalis) 

a) Birləşməmiş (konsolidasiya olunmamış) törəmə banka və digər maliyyə idarələrinin 
kapitalına və bütün qeyri-bank müəssisələrinə kapital investisiyaları, 
o cümlədən qarşılıqlı investisiyalar (xalis) 

 1,224,478

 -

-

 (152,197)

 (152,197)

 -  

 -  

 -  

 15,489
 15,489

 -

 1,056,792

 334,198
 300,340

 33,858

 -

 -

 -

 -

 1,390,990
 102,434

  102,374

 60
 1,288,556
3,224,913

Qeyri-maddi aktivlər 

Təxirə salınmış vergi aktivləri 

 1,072,281

I dərəcəli kapitaldan  tutulmalar 

Tutulmalardan  sonra I dərəcəli kapitalı 
II dərəcəli  kapital 

Məcmu kapital 

Tutulmalardan  sonra məcmu kapital 
Risk dərəcəsi üzrə ölçülmuş  yekun aktivlər 

(min manatla)

I dərəcəli  kapitalın  adekvatlıq əmsalı
Məcmu kapitalın  adekvatlıq  əmsalı

 32.77

 39.96

5%
10%

Leverec əmsalı  11.935%

faizlə  

Norma Fakt

01.07.2019



MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏR HAQQINDA HESABAT

Faiz və gəlirlərin bu qəbildən olan növləri

Məbləğ

Faizlər və onlara bağlı xərclər
 Xalis faiz gəliri 
Qeyri-faiz gəlirləri
Qeyri-faiz xərcləri
Əməliyyat mənfəəti

Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün xüsusi ehtiyatın
yaradılmasına ayırmalar (xərclər)

Xalis mənfəət

 219,740 
 (48,306)

 171,434 
 64,763 

 (72,154)

 164,043 

  136,297

300,340

(min manatla)01.07.2019



Pul hərəkəti haqqında hesabat
Əməliyyatlardan yaranmış pul hərəkəti

İşlək aktivlərdə cəmi artma/azalma

Aktiv və öhdəliklərdə dəyişmələrdən öncə əməliyyatlardan cəmi pul hərəkəti

Mənfəət vergisinə qədər əməliyyatlardan cəmi pul hərəkəti

Alınmış faiz gəlirləri
Ödənilmiş faiz xərcləri
Alınmış komissiya və xidmət haqları

 62,428 

 (5,670)

 34,317 
 (8,912)

 (26,326)
Ödənilmiş komissiya və xidmət haqları
Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər

 55,838

Maliyyə institutlarından alınacaq məbləğlər
Müştərilərə verilmiş kreditlər
Digər aktivlər

 970,660

 (135,782)

 (27,497)

İnvestisiya fəaliyyətindən pul hərəkəti
Qiymətli kağızların alışı    
İnvestisiya qoyuluşu

Əsas vəsaitlərin və qeyri-maddi aktivlərin alışı

 1

 -

 (4,220)
İnvestisiya fəaliyyətindən cəmi pul hərəkəti  (4,219)

Məzənnə dəyişmələrinin pul və pul ekvivalentlərinə təsiri  (5)

Pul və pul ekvivalentlərində cəmi azalma 706,082

İşlək öhdəliklərdə cəmi artma/azalma
Banklara ödəniləcək məbləğlər

Digər öhdəliklər

 (12,825)

 (59,975)

 (76,071)

Ödənilmiş mənfəət vergisi
Əməliyyatlardan pul vəsaitlərində cəmi dəyişmə  714,348

-

Maliyyə institutlarına xalis ödənilmiş məbləğlər
Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən pul hərəkəti

Pul və pul ekvivalentləri, rübün əvvəlinə  1,428,581
Pul və pul ekvivalentləri, rübün sonuna  2,134,662

(4,042)

 714,348

II rüb 2019

Müştərilərə ödəniləcək məbləğlər

(min manatla)
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