
b) Cari ilin xalis mənfəət (zərəri) X X 3,286                       3,286                       

c) Kapital ehtiyatları -                           -                                                                                      -                           -                           

9. Ümumi ehtiyatlar 4,772                       -                                                                                      (514)                         4,257                       

a) kreditlərdən və banklararası  tələblər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar 4,385                       -                                                                                      (418)                         3,967                       

b) digər aktivlərdən olan mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar 387                          -                                                                                      (97)                           290                          

c) əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsi -                           -                                                                                      -                           -                           

d) digər ümumi ehtiyatlar -                           -                                                                                      -                           -                           

10. Cəmi kapital 55,696                     -                                                                                      2,771                       58,467                     

31-Dec-17 İlin əvvəlinə qalıq
Mərkəzi Banka göndərilmiş  dəqiqləşdirilmiş 

kumulyativ düzəlişlər

Müddət ərzində 

dəyişikliklər

Müddətin sonuna 

qalıq

1. Adi Səhmlər 46,811                     8,570                       55,381                     

2. Müddətsiz İmtiyazlı Səhmlər -                           

3. Geriyə alınmış adi səhmlər -                           

4. Geriyə alınmış müddətsiz imtiyazlı səhmlər -                           

5. Adi səhmlərin nominal və bazar qiymətləri arasındakı fərq -                           

6. Müddətsiz İmtiyazlı səhmlərin nominal və bazar qiymətləri arasındakı fərq -                           

7. Dividendlər X X -                           -                           

a) ödənilmiş adi səhmlər üzrə elan olunmuş dividendlər X X -                           

b) ödənilmiş müddətsiz imtiyazlı səhmlər üzrə elan olunmuş dividendlər X X -                           

8. Bölüşdürülməmiş xalis mənfəət (zərər) 4,114                       -                                                                                      10,110                     14,224                     

a) Əvvəlki illərin xalis mənfəəti (zərəri) 4,114                       4,114                       

b) Cari ilin xalis mənfəət (zərəri) X X 10,110                     10,110                     

c) Kapital ehtiyatları -                           

9. Ümumi ehtiyatlar 4,772                       -                                                                                      (1,757)                      3,015                       

a) kreditlərdən və banklararası  tələblər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar 4,385                       (1,694)                      2,691                       

b) digər aktivlərdən olan mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar 387                          (63)                           324                          

c) əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsi -                           

d) digər ümumi ehtiyatlar -                           

10. Cəmi kapital 55,696                     -                                                                                      16,923                     72,619                     

31-Mar-18 İlin əvvəlinə qalıq
Mərkəzi Banka göndərilmiş  dəqiqləşdirilmiş 

kumulyativ düzəlişlər

Müddət ərzində 

dəyişikliklər

Müddətin sonuna 

qalıq

1. Adi Səhmlər 55,381                     -                           55,381                     

2. Müddətsiz İmtiyazlı Səhmlər -                           

3. Geriyə alınmış adi səhmlər -                           

4. Geriyə alınmış müddətsiz imtiyazlı səhmlər -                           

5. Adi səhmlərin nominal və bazar qiymətləri arasındakı fərq -                           

6. Müddətsiz İmtiyazlı səhmlərin nominal və bazar qiymətləri arasındakı fərq -                           

7. Dividendlər X X -                           -                           

a) ödənilmiş adi səhmlər üzrə elan olunmuş dividendlər X X -                           

b) ödənilmiş müddətsiz imtiyazlı səhmlər üzrə elan olunmuş dividendlər X X -                           

8. Bölüşdürülməmiş xalis mənfəət (zərər) 14,224                     -                                                                                      661                          14,884                     

a) Əvvəlki illərin xalis mənfəəti (zərəri) 14,224                     1                              14,224                     

b) Cari ilin xalis mənfəət (zərəri) X X 660                          660                          

c) Kapital ehtiyatları -                           

9. Ümumi ehtiyatlar 3,015                       -                                                                                      174                          3,189                       

a) kreditlərdən və banklararası  tələblər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar 2,691                       160                          2,850                       

b) digər aktivlərdən olan mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar 324                          15                            339                          

c) əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsi -                           

d) digər ümumi ehtiyatlar -                           

10. Cəmi kapital 72,619                     -                                                                                      835                          73,454                     

30-Jun-18 İlin əvvəlinə qalıq
Mərkəzi Banka göndərilmiş  dəqiqləşdirilmiş 

kumulyativ düzəlişlər

Müddət ərzində 

dəyişikliklər

Müddətin sonuna 

qalıq

1. Adi Səhmlər 55,381                     -                           55,381                     

2. Müddətsiz İmtiyazlı Səhmlər -                           

3. Geriyə alınmış adi səhmlər -                           

4. Geriyə alınmış müddətsiz imtiyazlı səhmlər -                           

5. Adi səhmlərin nominal və bazar qiymətləri arasındakı fərq -                           

6. Müddətsiz İmtiyazlı səhmlərin nominal və bazar qiymətləri arasındakı fərq -                           

7. Dividendlər X X -                           -                           

a) ödənilmiş adi səhmlər üzrə elan olunmuş dividendlər X X -                           

b) ödənilmiş müddətsiz imtiyazlı səhmlər üzrə elan olunmuş dividendlər X X -                           

8. Bölüşdürülməmiş xalis mənfəət (zərər) 14,224                     -                                                                                      1,402                       15,625                     

a) Əvvəlki illərin xalis mənfəəti (zərəri) 14,224                     1                              14,224                     

b) Cari ilin xalis mənfəət (zərəri) X X 660                          660                          
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c) Kapital ehtiyatları -                           

9. Ümumi ehtiyatlar 3,015                       -                                                                                      338                          3,353                       

a) kreditlərdən və banklararası  tələblər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar 2,691                       160                          2,850                       

b) digər aktivlərdən olan mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar 324                          15                            339                          

c) əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsi -                           

d) digər ümumi ehtiyatlar -                           

10. Cəmi kapital 72,619                     -                                                                                      1,740                       74,359                     

30-Sep-18 İlin əvvəlinə qalıq
Mərkəzi Banka göndərilmiş  dəqiqləşdirilmiş 

kumulyativ düzəlişlər

Müddət ərzində 

dəyişikliklər

Müddətin sonuna 

qalıq

1. Adi Səhmlər 55,381                     -                           55,381                     

2. Müddətsiz İmtiyazlı Səhmlər -                           

3. Geriyə alınmış adi səhmlər -                           

4. Geriyə alınmış müddətsiz imtiyazlı səhmlər -                           

5. Adi səhmlərin nominal və bazar qiymətləri arasındakı fərq -                           

6. Müddətsiz İmtiyazlı səhmlərin nominal və bazar qiymətləri arasındakı fərq -                           

7. Dividendlər X X -                           -                           

a) ödənilmiş adi səhmlər üzrə elan olunmuş dividendlər X X -                           

b) ödənilmiş müddətsiz imtiyazlı səhmlər üzrə elan olunmuş dividendlər X X -                           

8. Bölüşdürülməmiş xalis mənfəət (zərər) 14,224                     -                                                                                      2,706                       16,929                     

a) Əvvəlki illərin xalis mənfəəti (zərəri) 14,224                     1                              14,224                     

b) Cari ilin xalis mənfəət (zərəri) X X 2,705                       2,705                       

c) Kapital ehtiyatları -                           

9. Ümumi ehtiyatlar 3,015                       -                                                                                      1,254                       4,268                       

a) kreditlərdən və banklararası  tələblər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar 2,691                       1,340                       4,031                       

b) digər aktivlərdən olan mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar 324                          (86)                           238                          

c) əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsi -                           

d) digər ümumi ehtiyatlar -                           

10. Cəmi kapital 72,619                     -                                                                                      3,959                       76,578                     

31-Dec-18 İlin əvvəlinə qalıq
Mərkəzi Banka göndərilmiş  dəqiqləşdirilmiş 

kumulyativ düzəlişlər

Müddət ərzində 

dəyişikliklər

Müddətin sonuna 

qalıq

1. Adi Səhmlər 55,381                     -                           55,381                     

2. Müddətsiz İmtiyazlı Səhmlər -                           

3. Geriyə alınmış adi səhmlər -                           

4. Geriyə alınmış müddətsiz imtiyazlı səhmlər -                           

5. Adi səhmlərin nominal və bazar qiymətləri arasındakı fərq -                           

6. Müddətsiz İmtiyazlı səhmlərin nominal və bazar qiymətləri arasındakı fərq -                           

7. Dividendlər X X -                           -                           

a) ödənilmiş adi səhmlər üzrə elan olunmuş dividendlər X X -                           

b) ödənilmiş müddətsiz imtiyazlı səhmlər üzrə elan olunmuş dividendlər X X -                           

8. Bölüşdürülməmiş xalis mənfəət (zərər) 14,224                     -                                                                                      5,388                       19,612                     

a) Əvvəlki illərin xalis mənfəəti (zərəri) 14,224                     1                              14,224                     

b) Cari ilin xalis mənfəət (zərəri) X X 5,388                       5,388                       

c) Kapital ehtiyatları -                           

9. Ümumi ehtiyatlar 3,015                       -                                                                                      755                          3,770                       

a) kreditlərdən və banklararası  tələblər üzrə mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar 2,691                       813                          3,503                       

b) digər aktivlərdən olan mümkün zərərlərin ödənilməsi üçün adi ehtiyatlar 324                          (58)                           266                          

c) əsas vəsaitlərin yenidən qiymətləndirilməsi -                           

d) digər ümumi ehtiyatlar -                           

10. Cəmi kapital 72,619                     -                                                                                      6,143                       78,762                     


