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1. Faiz və gəlirlərin bu qəbildən olan növləri, cəmi 1 9,596.36

a) Kreditlər üzrə faizlər, cəmi 1a 7,473.02

a1) Mədən çıxarma sənayesi 1a1 0.00

a1.1) Xam neft, təbii qaz, daş kömür və digər yanacaq növlərinin hasilatı 1a1_1 0.00

a1.2) Metal filizlərinin hasilatı 1a1_2 0.00

a1.3) Mədənçıxarma sənayəsinin digər sahələri (karxana və s) 1a1_3 0.00

a2) Emal sənayesi, cəmi 1a2 0.00

a2.1) İçki və tütün də daxil olmaqla qida məhsullarının istehsalı 1a2_1 0.00

a2.2) Toxuculuq və tikiş sənayesi 1a2_2 0.00

a2.3) Dəri emalı, dəridən məmulatlar və ayaqqabı istehsalı 1a2_3 0.00

a2.4) Mebel, ağac məmulatlarının (pəncərə, qapı və s) istehsalı 1a2_4 0.00

a2.5) Sellüloz- kağız istehsalı və poliqrafiya fəaliyyəti 1a2_5 0.00

a2.6) Neft məhsullarının istehsalı 1a2_6 0.00

a2.7) Kimya sənayesi 1a2_7 0.00

a2.8) Rezin və plastmas məmulatların istehsalı 1a2_8 0.00

a2.9) Digər qeyri - metal mineral məhsulların istehsalı 1a2_9 0.00

a2.10) Metallurgiya sənayesi və hazır metal məmulatlarının istehsalı 1a2_10 0.00

a2.11) Maşın və avadanlıqların istehsalı 1a2_11 0.00

a2.12) Elektrik maşınları və elektrik avadanlıqlarının istehsalı 1a2_12 0.00

a2.13) Nəqliyyat vasitələri və avadanlıqlarının istehsalı 1a2_13 0.00

a2.14) Emal sənayesinin digər sahələri 1a2_14 0.00

a3) Elektrik enerjisi və Qazın istehsalı 1a3 0.00

a4) Sənayenin digər sahələri 1a4 356.42

a5) Kənd təsərrüfatı, cəmi 1a5 361.96

a5.1) Kənd təsərrüfatı, ovçuluq və bu sahədə xidmətlərin göstərilməsi 1a5_1 0.00

a5.2) Meşə təsərrüfatı və bu sahədə xidmətlərin göstərilməsi 1a5_2 0.00

a5.3) Balıqçılıq, balıq təsərrüfatı və bununla əlaqədar xidmətlər 1a5_3 0.00

a5.4) Digərləri 1a5_4 361.96

a6) Tikinti sahəsi, cəmi 1a6 931.67

a6.1) Yaşayış sahələrin tikintisi 1a6_1 0.00

a6.2) Qeyri-yaşayış sahələrin tikintisi 1a6_2 931.67

a6.3) Yol, körpü tikintisi 1a6_3 0.00

a6.4) Digər tikintilər 1a6_4 0.00

a7) Nəqliyyat, cəmi 1a7 11.19

a7.1) Quru yol nəqliyyatlarının fəaliyyəti 1a7_1 0.00

a7.2) Su nəqliyyatının fəaliyyəti 1a7_2 0.00

a7.3) Hava nəqliyyatı fəaliyyəti 1a7_3 0.00

a7.4) Köməkçi və əlavə nəqliyyat fəaliyyəti 1a7_4 0.00

a7.5) Digərləri 1a7_5 11.19

a8)  İnformasiya və Rabitə 1a8 0.00

a9) Ticarət sahəsinə kredit, cəmi 1a9 4,251.65

a9.1) Tikinti materialları və santexnika malları üzrə ixtisaslaşan  1a9_1 0.00

a9.2) Avtomobil ticarəti üzrə ixtisaslaşan 1a9_2 0.00

a9.3) Elektrotexnika və məişət texnikası üzrə ixtisaslaşan 1a9_3 0.00

a9.4) Yeyinti, geyim və gündəlik məişət malları üzrə ixtisaslaşan 1a9_4 0.00

a9.5) Digərləri 1a9_5 4,251.65

a10) Digər qeyri-istehsal və xidmət sahələri 1a10 780.41

a11) İctimai Təşkilatlara 1a11 0.00

a12) Mərkəzi  idarəetmə orqanlarına və bələdiyyələrə verilmiş kreditlər 1a12 0.00

a13) Şəxsi, ailəvi və sair məqsədlər üçün fiziki şəxslərə kreditlər, cəmi 1a13 779.72

a13.1) Yaşayış sahəsinin alınmasına 1a13_1 0.00
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a13.2) Yaşayış sahəsinin tikintisi və təmirinə 1a13_2 0.00

a13.3) Avtomobil alınmasına 1a13_3 0.00

a13.4) Məişət avadanlıqlarının alınmasına 1a13_4 0.00

a13.5) Kredit kartları 1a13_5 0.00

a13.6) Digər 1a13_6 779.72

a14) Digər kreditlər 1a14 0.00

b) banklara 7 gündən çox olan müddətə verilmiş kreditlər 1b 813.97

c) digər maliyyə institutlarına kreditlər 1c 4.72

d) banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla, 7 

günədək olan kreditlər)
1d

0.00

e) banklarda depozitlər 1e 1,154.36

f) digər maliyyə institutlarında depozitlər (banklardan başqa) 1f 0.00

g) REPO/əks REPO əməliyyatları üzrə 1g 0.00

h) ödəniş müddətinədək saxlanılan qiymətli kağızlar üzrə 1h 0.00

i) ticarət qiymətli kağızları üzrə 1i 150.29

j) faizli nostro hesablar üzrə 1j 0.00

k) digər faiz gəliri növləri 1k 0.00

2. Faizlər və onlara bağlı xərclər, cəmi 2 3,170.50

a) depozitlər üzrə faizlər, cəmi 2a 1,740.57

a1) fiziki şəxslərin tələbli depozitlər 2a1 0.00

a2) hüquqi şəxslərin tələbli depozitlər (bütün cari və çek hesabları daxil olmaqla)
2a2

0.00

a3) fiziki şəxslərin müddətli depozitləri 2a3 1,135.30

a4) hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri 2a4 605.27

b) AMB-nin kreditləri 2b 0.00

c) banklararası bazarın qısamüddətli maliyyə alətləri (7-ci gün də daxil olmaqla, 7 

günədək olan kreditlər)
2c

0.00

d) banklardan 7 gündən çox olan müddətə alınmış kreditlər 2d 6.38

e) beynəlxalq maliyyə institutlarından alınan borclar daxil olmaqla digər maliyyə 

institutlarının kreditləri
2e

0.00

f) bankların depozitləri 2f 716.19

g) digər maliyyə institutlarının depozitləri 2g 707.36

h) faizli loro hesablar üzrə 2h 0.00

i) REPO/əks REPO əməliyyatları üzrə 2i 0.00

j) mərkəzi idarəetmə orqanlarının depozitləri və kreditləri 2j 0.00

k) bələdiyyələrin depozitləri və kreditləri 2k 0.00

l) bank tərəfindən alınmış ipoteka kreditləri 2l 0.00

m) bank tərəfindən buraxılmış subordinasiyalı və sair bu qəbildən olan borc 

öhdəlikləri
2m

0.00

n) faizlərlə bağlı digər xərclər 2n 0.00

3. Xalis faiz gəliri (zərəri) (sətir 1 çıx sətir 2) 3 6,425.86

4. Qeyri-faiz gəlirləri, cəmi 4 3,467.72

a) hesabların aparılması üzrə xidmətlərdən komisyon gəliri 4a 1,144.12

b) məzənnə dəyişməsi daxil olmaqla, valyuta əməliyyatlarından xalis gəlir (itki), 

cəmi
4b

468.97

b1) xarici valyuta ticarəti üzrə gəlirlər (itkilər) 4b1 574.59

b2) xarici valyutada olan aktiv və passivlərin yenidən qiymətləndirilməsi uzrə 

gəlirlər (itkilər)
4b2

-105.62

c) digər xidmət növlərindən komisyon gəliri 4c 1,008.65

d) qiymətli kağızların satışı üzrə gəlir (zərər) 4d 0.00

e) təsərrüfat cəmiyyətlərdə iştirakdan və realizə edilən qiymətli kağızlara 

investisiyalardan gəlir, cəmi
4e

0.00

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

səhm və ya başqa formada törəməsidirsə) iştirakdan gəlir 
4e1

0.00

e2) icmallaşmamış digər təsərrüfat cəmiyyətlərində (50%-dən az) iştirakdan gəlir
4e2

0.00

f) qiymətli kağızların yenidən qiymətləndirilməsi üzrə gəlirlər (zərər) 4f 822.25

g) digər qeyri-faiz gəlir növləri 4g 23.73

5. Qeyri-faiz xərcləri, cəmi 5 5,535.53



a) əmək haqqı və digər kompensasiya növləri, cəmi 5a 1,897.50

a1) əmək haqqı 5a1 1,650.86

a2) mükafatlar 5a2 0.00

a3) kompensasiya və müavinətlərin digər növləri 5a3 19.47

a4) sosial təminat xərcləri 5a4 0.00

a5) məşğulluq fonduna ayırmalar 5a5 227.17

b) bank fəaliyyətində istifadə olunan əsas vəsaitlərlə bağlı xərclər, cəmi 5b 1,360.45

b1) icarə haqları 5b1 131.75

b2) köhnəlmə (amortizasiya) 5b2 792.21

b3) əsas vəsaitlərin saxlanması üçün maddi-texniki təminat xərcləri 5b3 349.41

b4) əsas vəsaitlərlə bağlı sair xərclər 5b4 87.08

c) göstərlimiş xidmətlər üzrə haqq və komissiya xərcləri 5c 735.18

d) digər qeyri-faiz xərclərinin sair növləri 5d 1,542.40

6. Əməliyyat mənfəəti (zərəri) (sətir 3 üstəgəl sətir 4 çıx sətir 5) 6 4,358.05

7.Aktivlər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün xüsusi ehtiyatın yaradılmasına

ayırmalar (xərclər), cəmi
7

2,516.47

a) kredit və depozit itkiləri üzrə ehtiyata ayırmalar 7a 2,718.67

b) investisiya və qiymətli kağızlar üzrə ehtiyata ayırmalar 7b 0.00

c) bank işində istifadə olunmayan əsas vəsaitlər üzrə ehtiyata ayırmalar 7c 0.00

d) digər aktivlər üzrə ehtiyata ayırmalar 7d 0.00

e) balansdankənar aktivlər üzrə ehtiyata ayirmalar 7e -202.20

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

(zərər) (sətir 6 çıx sətir 7)
8

1,841.58

9. Gözlənilməz fəaliyyət növlərindən və əvvəlki dövr üçün uçotdakı

dəyişikliklərdən gəlir (xırc), cəmi
9

0.00

a) daşınmaz əmlakın satışından gəlir (xərc) 9a 0.00

b) sair gəlir (xərc) 9b 0.00

10. Vergilər ödənilənədək mənfəət (zərər) (sətir 8 üstəgəl (çıx) sətir 9) 10 1,841.58

11. Mənfəətdən vergilər 11 237.25

12. Xalis mənfəət (zərər) (sətir 10 çıx sətir 11) 12 1,604.33

13.Elan olunmuş dividendlər, məbləğ 13 0.00


