Maliyyə vəziyyəti haqqında hesabat, 31 Dekabr 2021 tarixinə, min manatla
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

Məfəət və zərər haqqında hesabat, 31 Dekabr 2021 tarixinə, min manatla
394,807.32
204,917.22
13,298.69
20,740.00
0.00
174,913.78
40,151.11
117,255.80
17,506.86
0.00
38,898.55
136,015.23
3,611.86
7,325.57
180.71
0.00
8,718.04
312,745.41
285,148.32
68,497.85
216,650.48
0.00
20,806.59
0.00
0.00
0.00
0.00
6,790.50
82,061.90
55,380.70
0.00
24,211.20
2,470.00
2,470.00
0.00
0.00
394,807.32

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 ehtiyatlar)
Mənfəət vergisindən əvvəlki mənfəət(zərər)
Mənfəət vergisi
Dövr üzrə xalis mənfəət

22,240.12
20,650.84
0.00
459.84
1,129.40
0.03
1,382.76
1,002.59
0.00
341.91
0.00
0.00
38.25
20,857.35
14,384.81
9,921.62
4,147.05
0.00
316.14
29,293.50
9,842.55
6,548.96
4,005.54
8,896.44
6,280.67
-332.01
598.74
-930.75

