
(min manatla)

Əməliyyat fəaliyyətindən əldə edilən pul vəsaitlərinin hərəkəti 30-Jun-16 30-Sep-16 31-Dec-16 31-Mar-17

Alınmış faiz 14,953 21,134 28,013 6,262

Ödənilmiş faiz (7,462)      (10,983)     (14,208)     (2,286)       

Alınmış haqq və komissiya 4,613        7,225         10,351       2,821         

Ödənilmiş haqq və komissiya (1,778)      (2,750)       (3,952)       (1,316)       

Xarici valyuta ilə dilinq əməliyyatlarından zərərləri çıxmaqla reallaşdırılmış gəlir 8,612        13,728       17,860       5,607         

Alınmış digər gəlir 3               5                22              19              

İşçilər üzrə ödənilmiş xərclər (6,463)      (9,230)       (12,119)     (3,038)       

Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri (5,547)      (8,041)       (10,673)     (2,507)       

Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən əldə edilən pul vəsaitlərinin hərəkəti 6,931 11,088 15,294 5,563

Əməliyyat aktivlərində xalis (artma)/azalma

Kredit təşkilatlarının öhdəlikləri 56,139 54,733 51,634 1,015

Müştərilərə verilmiş kreditlər 33,251 42,483 51,100 21,708

Digər aktivlər 950 1,563 -1,536 1,370

Əməliyyat öhdəliklərində xalis artma/(azalma)

Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər -58,717 -76,938 -69,765 -11,970

Müştərilər qarşısında öhdəliklər -7,979 36,685 101,983 8,739

Digər öhdəliklər 2,136 2,816 4,187 451

Mənfəət vergisindən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə istifadə edilən xalis pul vəsaitlərinin hərəkəti 32,712 72,430 152,898 26,876

Ödənilmiş mənfəət vergisi -300 -550 -1,250 -1,000

Əməliyyat fəaliyyəti üzrə istifadə edilən xalis pul vəsaitləri 32,412 71,880 151,648 25,876

İnvestisiya fəaliyyətindən əldə edilən pul vəsaitlərinin hərəkəti 

Satış üçün mövcud olan investisiya qiymətli kağızlarının əldə edilməsi 0 0 -2,560 67

Satış üçün mövcud olan investisiya qiymətli kağızlarının geri ödənilməsi 0 0 0 0

Əmlak və avadanlıqların alınması -197 -276 -699 -1,226

Qeyri-maddi aktivlərin alınması -882 -1,021 -2,879 -147

İnvestisiya fəaliyyəti üzrə (istifadə edilən)/ əldə edilən xalis pul vəsaitləri -1,079 -1,297 -6,139 -1,306

Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin axını

     İstiqrazlar üzrə daxilolmalar 0 1,851 0 0

     İstiqrazlar üzrə geri ödənilmə -10,297 -10,106 -48,782 0

Maliyyələşdirmə fəaliyyətinə yönəlmiş xalis pul vəsaitləri -10,297 -8,255 -48,782 0

Pul vəsaitləri və pul vəsaitləri ekvivalentlərinə valyuta məzənnələrinin   dəyişməsinin təsiri 292 389 1,543 -435

Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis azalma 21,328 62,717 98,270 24,135

Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, ilin əvvəlinə 121,459 121,459 121,459 219,729

Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, ilin sonuna 142,788 184,177 219,729 243,864


