
(min manatla)

Əməliyyat fəaliyyətindən əldə edilən pul vəsaitlərinin hərəkəti 31-Mar-17 30-Jun-17 30-Sep-17 31-Dec-17 31-Mar-18

Alınmış faiz 6,262 12,683 19,023 28,118 6,611

Ödənilmiş faiz (2,286)          (4,153)          (6,764)          (8,197)          (1,323)          

Alınmış haqq və komissiya 2,821           5,732           8,586            11,744         2,791           

Ödənilmiş haqq və komissiya (1,316)          (2,719)          (4,245)          (5,622)          (1,438)          

Xarici valyuta ilə dilinq əməliyyatlarından zərərləri çıxmaqla reallaşdırılmış gəlir 5,607           8,281           9,909            11,667         1,213           

Alınmış digər gəlir 19                33                44                 73                14                

İşçilər üzrə ödənilmiş xərclər (3,038)          (6,338)          (8,952)          (11,473)        (2,499)          

Ödənilmiş digər əməliyyat xərcləri (2,507)          (5,437)          (8,149)          (11,087)        (2,402)          

Əməliyyat aktivlərində və öhdəliklərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən əldə edilən pul vəsaitlərinin hərəkəti 5,563 8,083 9,452 15,224 2,969

Əməliyyat aktivlərində xalis (artma)/azalma

Kredit təşkilatlarının öhdəlikləri 1,015 28,286 28,115 28,375 -26,560

Müştərilərə verilmiş kreditlər 21,708 36,750 42,834 66,289 1,765

Digər aktivlər 1,370 335 1,593 -966 1,833

Əməliyyat öhdəliklərində xalis artma/(azalma)

Kredit təşkilatları qarşısında öhdəliklər -11,970 -30,607 -65,000 -66,892 1,130

Müştərilər qarşısında öhdəliklər 8,739 88,072 7,782 27,470 -19,027

Digər öhdəliklər 451 1,577 1,334 3,128 -157

Mənfəət vergisindən əvvəl əməliyyat fəaliyyəti üzrə istifadə edilən xalis pul vəsaitlərinin hərəkəti 26,876 132,496 26,110 72,629 -38,046

Ödənilmiş mənfəət vergisi -1,000 -1,600 -2,755 -4,160 -1,710

Əməliyyat fəaliyyəti üzrə istifadə edilən xalis pul vəsaitləri 25,876 130,896 23,355 68,469 -39,756

İnvestisiya fəaliyyətindən əldə edilən pul vəsaitlərinin hərəkəti 

Satış üçün mövcud olan investisiya qiymətli kağızlarının əldə edilməsi 67 2,560 -41,206 -32,474 -6,380

Satış üçün mövcud olan investisiya qiymətli kağızlarının geri ödənilməsi 0 0 2,560 2,560 0

Əmlak və avadanlıqların alınması -1,226 -507 -534 -692 -131

Qeyri-maddi aktivlərin alınması -147 -226 -346 -1,996 -586

İnvestisiya fəaliyyəti üzrə (istifadə edilən)/ əldə edilən xalis pul vəsaitləri -1,306 1,827 -39,525 -32,601 -7,097

Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin axını

     Səhm emissiyası üzrə daxilolmalar 0 8,570 8,570 8,570 0

Maliyyələşdirmə fəaliyyətinə yönəlmiş xalis pul vəsaitləri 0 8,570 8,570 8,570 0

Pul vəsaitləri və pul vəsaitləri ekvivalentlərinə valyuta məzənnələrinin   dəyişməsinin təsiri -435 -691 -717 -724 -28

Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentlərində xalis azalma 24,135 140,602 -8,317 43,714 -46,882

Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, ilin əvvəlinə 219,729 219,729 219,729 219,729 263,443

Pul vəsaitləri və pul vəsaitlərinin ekvivalentləri, ilin sonuna 243,864 360,331 211,412 263,443 216,561


