
















MALİYYƏ VƏZİYYƏTİ HAQQINDA HESABAT

Aktivlər:
Nağd pul vəsaitləri və  ekvivalentləri, o cümlədən bloklaşdırılmış nağd vəsait

Ticarət və investisiya qiymətli kağızları

Banklar və digər maliyyə institutlarındakı depozitlər

Banklar və digər maliyyə institutlarına verilən kreditlər

Müştərilərə verilmiş kreditlər

a) istehlak kreditləri

b) biznes kreditləri

c) daşınmaz əmlak kreditləri

d) digər kreditlər

(Mümkün zərərlər üçün yaradılan məqsədli ehtiyat)

Müştərilərə verilmiş kreditlər (xalis)

Əmlak və avadanlıqlar

Qeyri-maddi aktivlər

Təxirə salınmış vergi aktivləri

Balansdankənar aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün məqsədli ehtiyat

Digər aktivlər

Öhdəliklər:
Depozitlər

a) fiziki şəxslərin depozitləri

b) hüquqi şəxslərin depozitləri

Mərkəzi bank və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər

Kredit təşkilatları və digər maliyyə institutları qarşısında öhdəliklər

Borc qiymətli kağızları

Cari vergi öhdəlikləri

Təxirə salınmış vergi öhdəliyi

Subordinasiya borc öhdəlikləri

Digər öhdəliklər

Kapital:
Səhmdar kapitalı

Səhmin qiymətinin dəyişməsindən gəlir (zərər)

Bölüşdürülməmiş mənfəət

Ümumi ehtiyatlar:

a) kreditlər, lizinqlər və digər tələblər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar

b) əsas vəsaitlərin qiymətləndirilməsindən adi ehtiyatlar

c) digər ümumi ehtiyatlar

Cəmi öhdəliklər və kapital

8,477,361.68
1,998,703.44

1,055,040.30

2,883,910.94

7,357.04

2,418,518.36

551,552.96

1,222,633.51

644,331.89

0.00

-214,486.90

2,204,031.46

163,894.78

14,736.93

0.00

-135,491.10

285,177.89

7,020,384.34
4,792,183.01

1,192,550.50

3,599,632.51

0.00

299,942.14

1,700,000.00

16,914.22

8,138.12

0.00

203,206.85

1,456,977.34
1,224,477.78

0.00

118,597.52

113,902.04

20,622.13

29,015.25

64,264.66

8,477,361.68

9,223,361.05
2,771,400.10

869,591.71

3,216,768.48

6,350.00

2,374,984.57

508,753.67

1,251,183.47

615,047.43

0.00

-221,773.21

2,153,211.36

159,092.28

15,051.55

0.00

-137,983.52

169,879.08

7,883,740.89
5,635,108.85

1,187,605.11

4,447,503.74

0.00

333,206.92

1,700,000.00

72,661.19

8,138.12

0.00

134,625.81

1,339,620.15
1,224,477.78

0.00

118.90

115,023.47

20,847.64

29,015.25

65,160.58

9,223,361.05

Hesabat dövrü Ötən ilin sonu
(min manatla)30.06.2020



MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏR HAQQINDA HESABAT

Faiz gəlirləri:
Müştərilərə verilmiş kreditlər

Banklar və digər maliyyə institutlarına verilən kreditlər üzrə faiz gəlirləri

Banklar və digər maliyyə institutlarındakı depozitlər üzrə faiz gəlirləri

Ticarət və investisiya qiymətli kağızları üzrə faiz gəlirləri

Digər faiz gəlirləri

Faiz xərcləri:
Depozitlər üzrə faizlər

Mərkəzi bank və dövlət fondları qarşısında öhdəliklər üzrə faiz xərcləri

Cəlb edilmiş kreditlərə görə ödənilən faizlər

Pul bazarı alətlərinə ödənilən faizlər

Qiymətli kağızlar üzrə faizlər

Digər faiz xərcləri

Xalis faiz gəliri(zərəri)
Qeyri-faiz gəlirləri:
Alınan haqq və kommisiya gəliri

Xarici valyutadan gəlir/zərər (məzənnə dəyişməsi daxil olmaqla

Qiymətli kağızların satışından və yenidən qiymətləndirilməsindən gəlir/zərər

Digər gəlirlər

Qeyri-faiz xərcləri:
Əmək haqqı və digər kompensiya növləri üzrə xərclər

Ümumi və inzibati xərclər

Amortizasiya xərcləri

Digər xərclər

(Mümkün zərərlər üçün yaradılan məqsədli ehtiyatlar)
Mənfəət vergisindən əvvəlki mənfəət(zərər)
Mənfəət vergisi
Dövr üzrə xalis mənfəət

202224.97
119768.29

338.71

54405.98

17552.73

10159.26

51549.23
18622.25

0

2334.69

30592.29

0

150675.74
60406.57
33301.47

27022.14

-177.1

260.06

75984.65
31208.31

7196.17

10573.78

27006.39

-11179.81

146277.47
27798.85

118478.62

219,740.14
94,601.97

145.66

84625.5

22597.18

17,769.83

48306.2
16935.41

0

2059.49

29311.3

0

171,433.94
64763.32
34310.82

27723.01

2643.04

86.45

72153.89
30409.78

6998.31

10476.73

24269.07

-136296.77

300,340.14
0

300,340.14

Cari dövr Keçən ilin müvafiq dövrü
(min manatla)30.06.2020



BANK KAPITALININ STRUKTURU VƏ ADEKVATLIĞI BARƏDƏ MƏLUMATLAR

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 

d3) kapital ehtiyatları (fondları) 

e) Digər 

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 

5. Məcmu kapital (3+4) 
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* 
8.1. 0%-lik risk qrupuna daxil olan aktivlər 

8.2. 20%-lik risk qrupuna daxil olan aktivlər 

8.3. 35%-lik risk qrupuna daxil olan aktivlər 

8.4. 50%-lik risk qrupuna daxil olan aktivlər 

8.5.  75%-lik risk qrupuna daxil olan aktivlər 

8.6.  100%-lik risk qrupuna daxil olan aktivlər 

8.7. 100%-dən yuxarı risk qrupuna daxil olan aktivlər 

1,224,596.68

1,224,477.78

0.00

0.00

118.90

118.90

0.00

0.00

0.00

14,736.93

14,736.93

1,209,859.75

141,001.36

118,478.62

22,522.74

0.00

0.00

0.00

0.00

1,350,861.11

102,433.94

102,373.74

60.20

1,248,427.17

3,356,786.13

0.00

354,357.60

17,681.12

906,019.43

0.00

1,955,443.01

123,284.97

(min manatla)30.06.2020

*risk qruplarının tərkibi "Bank kapitalının və onun adekvatlığının hesablanması Qaydaları" ilə müəyyən olunur.  

11. Leverec əmsalı

10. məcmu kapitalın  adekvatlıq  əmsalı

Sistem əhəmiyyətli
banklar üçün norma

01.01.2020-yə qədər
minimum 5.5%,

01.01.2020-dən sonra
minimum 6%

01.01.2020-yə qədər
minimum 11%,

01.01.2020-dən sonra
minimum 12%

minimum 5%

Əmsallar

9.  I dərəcəli  kapitalın  adekvatlıq əmsalı 

Sistem əhəmiyyətli banklar
istisna olmaqla norma

minimum 5%

minimum 10%

minimum 4%

36.04

Fakt

Faizlə

37.19

13.45



PUL VƏSAİTLƏRİNİN HƏRƏKƏTİ HAQQINDA HESABAT

Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti       
Alınmış faizlər
Ödənilmiş faizlər
Alınmış haqq və kommisiyalar
Ödənilmiş haqq və kommisiyalar
Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir
Xarici valyutada törəmə maliyyə alətlərindən realizasiya olunmuş xalis gəlir
Ödənilmiş əmək haqqı və digər kompensasiyalar
Ödənilmiş ümumi və inzibati xərclər
Ümidsiz borclardan daxilolmalar
Alınmış digər əməliyyat gəlirləri
Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri
Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl
bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti
Əməliyyat aktivlərindən xalis artım/azalma
Banklara verilmiş kreditlərdə  və depozitlərdə xalis artım (azalma)
Müştərilərə verilmiş kreditlərdə xalis artım (azalma)
Digər aktivlərdə xalis artım (azalma)
Əməliyyat öhdəliklərindən xalis artım/azalma
Banklardan və digər maliyyə təşkilatlarından cəlb olunan depozitlər üzrə xalis artım (azalma)
Mərkəzi Bank üzrə öhdəliklırdə xalis artım (azalma)
Müştərilərin depozitləri və cari hesablarında xalis artım (azalma)
Digər öhdəliklərdəxalis artım (azalma)
Mənfəət vergisindən əvvəl bank fəaliyyəti üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti
Ödənilmiş mənfəət vergisi
Əməliyyat fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə edilən xalis pul vəsaitləri
İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti
Əmlak və avadanlıqların alınması və avans ödənişləri
Əmlak və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar
Qeyri-maddi aktivlərin alınması 
Qeyri-maddi aktivlərin satılmasından daxilolmalar
Alınmış dividendlər
Satış üçün nəzərdə tutulan investisiya qiymətli kağızlarının satılması və geri alınması
Digər
İnvestisiya fəaliyyəti ilə əlaqədar generasiya/istifadə olunan pul vəsaitlərinin hərəkəti
Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar pul vəsaitlərinin hərəkəti
Digər borc öhdəliklərinin əldə olunması 
Digər borc öhdəliklərinin ödənilməsi 
Subordinasiya borclarının əldə olunması
Subordinasiya borclarının ödənilməsi
Səhmdar kapitalının buraxılmasından daxilolmalar
Digər maliyyə öhdəliklərinin cəlb edilməsi (ödənilməsi)
Maliyyələşdirmə fəaliyyəti ilə əlaqədar yaradılan/istifadə olunan pul vəsaitləri
Dövrün əvvəlinə pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri
Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis artma/(azalma)
Məzənnə dəyişikliyinin pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərinə təsiri
Dövrün sonuna pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri

70,874.16
-10,995.51
17,752.75
-7,738.34
11,008.57

0.00
-15,799.21
-17,524.83

0.00
116.33
0.00

47,693.92

309,885.43
299,937.56
18,079.51
-8,131.64

-495,224.84
-116,035.92
115,000.00
-493,675.84

-513.08
-137,645.48
-22,000.00
-159,645.48

-8,123.17
0.00

-577.59
0.00
0.00

-163,782.29
0.00

-172,483.05

36,050.66
-37,977.00

0.00
0.00
0.00
-8.50

-1,934.84
2,332,378.25
-334,063.37

388.55
1,998,703.44

71,305.24
-40,878.68
16,944.39
-5,601.05
15,392.21

0.00
-15,687.57
-9,421.10

0.00
144.15
0.00

32,197.59

-22,536.36
43,786.78
-61,613.32
-4,709.82

-322,718.18
-27,010.85

0.00
-295,937.91

230.58
-313,056.95
-72,893.22
-385,950.16

-8,243.30
0.00

-193.81
0.00
0.00

-30,059.16
0.00

-38,496.27

5,195.54
-7,333.93

0.00
0.00
0.00
0.00

-2,138.38
2,758,744.51
-426,584.81

217.93
2,332,378.25

 Cari hesabat dövrü  Əvvəlki hesabat dövrü 
(min manatla)30.06.2020


